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.مر�سوم.رقم.)68(.ل�سنة.2016
باإعادة.تنظيم.وزارة.الخارجية

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

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، املعدَّ
رقم )20( ل�شنة 2014،

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
لة  بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2009 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية،

وعلى املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2015 باإحلاق �شئون حقوق الإن�شان بوزارة اخلارجية،
وبناًء على عر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيعاد تنظيم وزارة اخلارجية، وذلك على النحو الآتي :
 -.وزير.اخلارجية،.على.راأ�ص.التنظيم،.ويتبعه.مبا�سرة:

 1- املعهد الدبلوما�شي.
 2- اإدارة الت�شال.

-.م�ساعد.وزير.اخلارجية،.وتتبعه:
1- اإدارة �شئون حقوق الإن�شان.

2- اإدارة ال�شئون القانونية.
-.وكيل.وزارة.اخلارجية،.ويتبعه:

1- اإدارة املرا�شم واملوؤمترات.
2- اإدارة العمليات. 

3 - الوكيل امل�شاعد لل�شئون القن�شلية واملوارد واملعلومات، وتتبعه:
اأ- اإدارة املوارد املالية.

ب- اإدارة املوارد الب�شرية.
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 ج- اإدارة ُنُظم املعلومات.
د- اإدارة �شئون املواطنني واملقيمني واخلدمات القن�شلية.

-.وكيل.وزارة.اخلارجية.لل�سئون.الدولية،.ويتبعه:
1- اإدارة املنظمات .

2- الوكيل امل�شاعد ل�شئون الدول الغربية والأفرو اآ�شيوية، وتتبعه:
اأ- اإدارة ال�شئون الأفرو اآ�شيوية.

ب- اإدارة ال�شئون الأوروبية والحتاد الأوروبي.
ج- اإدارة �شئون الأمريكيتني والبا�شيفيك.

.-.وكيل.وزارة.اخلارجية.لل�سئون.الإقليمية.وجمل�ص.التعاون،.ويتبعه:
الوكيل امل�شاعد ل�شئون جمل�س التعاون والدول العربية، وتتبعه:

اأ- اإدارة �شئون جمل�س التعاون.
ب - اإدارة ال�شئون العربية.

املادة.الثانية
ُيلغى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2009 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية، واملر�شوم رقم )7( ل�شنة 

2015 باإحلاق �شئون حقوق الإن�شان بوزارة اخلارجية.

املادة.الثالثة
ن�شره يف اجلريدة  لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيعمل  املر�شوم،  تنفيذ هذا  وزير اخلارجية  على 

الر�شمية.

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

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

�شدر يف ق�شر الرفاع: 
بتاريــــــخ: 28 ذي القعدة 1437هـ
الـمـوافـق: 31 اأغـ�شـطــ�س 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)74(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.الترخي�ص.بت�سجيل.جمعية.الأعمال.وال�سداقة.البحرينية.الماليزية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد   
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  يف ميدان 

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

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

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

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الأعمال وال�شداقة البحرينية املاليزية،

قرر.الآتي:.
مادة.-.1.-

ل جمعية الأعمال وال�شداقة البحرينية املاليزية يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية  ت�شجَّ
والثقافية حتت قيد رقم  )17/ج/اأج(.

مادة.-.2.–
ُين�َشر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرفق يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم 

التايل لتاريخ الن�شر.      

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
................................................................جميل.بن.محمد.علي.حميدان

......................................................................
�شدر يف:  8 ذي القعدة 1437هـ                                             

املــوافــق: 11 اأغ�شطـ�س  2016م                                          
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بيان.باأ�سماء.الأع�ساء.املوؤ�س�سني.
جلمعية.الأعمال.وال�سداقة.البحرينية.املاليزية

Chai Choon Fah Newman -1
2- �شبري �شرف علي عبدالطيِّب �شرف علي

Nor Rashidi Bin Mohammad -3
Rashidah Hanoum Bint Ariff -4

Pattis Naidu M Danapal  -5
Mohd Nazri Bin Wagiman -6

7- �شهري علي عيد را�شد بو خما�س
8- ال�شيخ دعيج عي�شى دعيج حمد اآل خليفة

9- نبيل عبدالرحمن محمد اأَجور
10- فريال عبداهلل اأحمد نا�س

11- لولوة مطلق را�شد مطلق
12- طالل محمد عبداهلل عي�شى املناعي
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ملخ�ص.النظام.الأ�سا�سي
جلمعية.الأعمال.وال�سداقة.البحرينية.املاليزية.

تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 
والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )17/ج/اأج(  رقم  قيد  حتت   2016
والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
من  للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثُبت  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  اجلمعية  ُت�شجل 
تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن 
تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون 

الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو بناية ال�شيخ دعيج رقم 7 �شارع البلدية املتفرع من �شارع احلكومة، 

مكتب رقم 52، جممع 304، مملكة البحرين.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية، كما ل يجوز لها اأن تنت�شب 
اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اإذن م�شبق 

من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
تقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة من 

اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1- تقوية عالقات ال�شداقة والتفاهم بني �شعبي مملكتي البحرين وماليزيا.

والريا�شية   والثقافية  والتجارية  القت�شادية  املجالت  يف  البلدين  بني  التعاون  عالقات  ت�شجيع   -2
وال�شياحية والعلمية وغريها.

3- تطوير عالقات  ال�شداقة والتعاون بني املقيمني من الرعايا املاليزيني و�شعب البحرين يف املجالت 
الجتماعية والثقافية والريا�شية.

اأْخذ  وبعد  البحرين،  مبملكة  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اأهدافها  لتحقيق  اجلمعية  وت�شعى 
املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة، بالو�شائل التالية:
1- تنظيم اللقاءات واملوؤمترات وغريها من الفعاليات يف البلدين.

2- تبادل اخلربات واملعلومات يف املجالت القت�شادية والريا�شية وال�شياحية والعلمية.
3- تنظيم وتبادل زيارات التعاون والتفاهم بني �شعبي البلدين.

4- ت�شجيع اإقامة عالقات التاآخي بني املدن املاليزية والبحرينية.
والتجارية  وال�شياحية  والريا�شية  والثقافية  القت�شادية  واملهرجانات  املعار�س  اإقامة  ت�شجيع   -5
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والعلمية وتبادل الوفود بني البلدين.
وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية.

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

2( اأْن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك، واأْن ل يكون قد ُحِكم عليه يف جرمية مخلَّة بال�شرف اأو الأمانة اإل 
اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

3( اأن يكون بحرينيًا اأو ماليزيًا مقيمًا يف مملكة البحرين.
كما ق�شم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإلى:

1- الع�شوية العاملة.           2- الع�شوية املنت�شبة.               3- الع�شوية الفخرية.
والف�شل  والن�شحاب  الن�شمام  وطريقة  وواجباتهم  الأع�شاء  حقوق  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 
التظلُّم من قرار  الع�شو يف  النظام حق  املادة )17( من  بيَّنت  الع�شوية من اجلمعية، كما  واإ�شقاط 
ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف هذا 

ال�شاأن.
ن النظام الأ�شا�شي بيان الهيئات املختلفة للجمعية، فقد اعترب اأن اجلمعية العمومية  وقد ت�شمَّ
هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها، وت�شري قراراتها على جميع اأجهزتها 
َ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها وغري العادية،  وجلانها واأع�شائها. وَبنيَّ
على  الت�شويت  وكيفية  توافره  الواجب  القانوين  والن�شاب  عْقدها  عند  باعها  اتِّ الواجب  وال�شروط 

قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

اجلمعية  تنتخبهم  ع�شوًا  ع�شر  اثني  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  كما 
اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع  اأو مددًا  اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة  العمومية من بني 

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

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت وكيفية حل املجل�س. اجتماعاته مرة كل �شهر، كما حدَّ
وحول مالية اجلمعية بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 

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

3( الهبات والتربعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.
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اأْخذ  بعد  اجلمعية  فيها  ت�شرتك  اأو  تقيمها  التي  اخلريية  والأ�شواق  واملعار�س  احلفالت  اإيرادات   )4
موافقة  اجلهات املخت�شة. 

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

لإقراره.
د النظام الأ�شا�شي طرق املراقبة املالية وتدقيق احل�شابات اخلتامية لإيرادات وم�شروفات  كما حدَّ

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

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

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)76(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.تعديل.النظام.الأ�سا�سي.لجمعية.ال�سيخ.الجمري.الخيرية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  يف ميدان 

وتعديالته،
والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  يف   1990 ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  وعلى 

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

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2008 ب�شاأن ترخي�س ت�شجيل جمعية ال�شيخ  اجلمري اخلريية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية ال�شيخ اجلمري اخلريية،
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية ال�شيخ اجلمري اخلريية املنعقدة بتاريخ 22 

دي�شمرب 2015،

قرر.الآتي.:
مادة.)1(

ُيقيَّد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري العادية 
جلمعية ال�شيخ اجلمري اخلريية ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 22 دي�شمرب 2015، وهو كالتايل:

ل ن�س املادة )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يتكون جمل�س الإدارة من �شبعة  يعدَّ
انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم  اأع�شاء 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر".

مادة.)2(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
................................................................جميل.بن.محمد.علي.حميدان

......................................................................
�شدر يف:  8 ذي القعدة 1437هـ                                                  

املــوافــق: 11 اأغ�شطـ�س  2016م                   
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)77(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.الترخي�ص.باإن�ساء.دار.ح�سانة.الفاتح

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46( ل�شنة  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ
،2014

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

قرر.الآتي:
مادة.)1(

�س لل�شيدة ليلى ال�شيد علي الها�شمي باإن�شاء دار ح�شانة الفاحت ملدة �شنتني، حتت قيد رقم  ُيرخَّ
)06/د ح/2016(.

مادة.)2(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
................................................................جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر بتاريخ : 15 ذي القعدة 1437هـ
الــمــــــوافـــــق: 16 اأغ�شطـــــ�س 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)79(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.تعديل.النظام.الأ�سا�سي.لجمعية.الهداية.الإ�سالمية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  يف ميدان 

وتعديالته،
والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  يف   1990 ل�شنة   )2( رقم  الوزاري  القرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى القرار رقم )49( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية الهداية الإ�شالمية،

وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة 
لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

وعلى القرار رقم )108( ل�شنة 2015 ب�شاأن تعديل النظام ال�شا�شي جلمعية الهداية الإ�شالمية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الهداية الإ�شالمية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية الهداية الإ�شالمية املنعقدة بتاريخ 26 اأبريل 
،2016

قرر.الآتي.:
مادة.)1(

ُيقيَّد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري العادية 
جلمعية الهداية الإ�شالمية ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 26 اأبريل 2016، وهو كالآتي:

بندان  اجلمعية  باأهداف  اخلا�شة  للجمعية  الأ�شا�شي  النظام  من   )8( رقم  املادة  اإلى  ي�شاف 
جديدان كالتايل:

اأوًل: البند رقم )6( " تقدمي امل�شاعدات املالية والعينية لالأ�شر املحتاجة، وم�شاعدة الطلبة املحتاجني 
ملوا�شلة درا�شتهم داخل مملكة البحرين بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة".

احلكومية  اجلهات  موافقة  اأْخذ  بعد  البحرين  مملكة  خارج  امل�شاجد  "بناء   )7( رقم  البند  ثانيًا: 
املخت�شة".
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مادة.)2(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
................................................................جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر بتاريخ:  18 ذي القعدة  1437هــ                                                  
الـمـــــوافـــــق: 21 اأغـ�شـطـــــــ�س 2016م                  
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)80(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.تعديل.النظام.الأ�سا�سي.لجمعية.بوري.الخيرية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  يف ميدان 

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

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل موؤ�ش�شة ال�شندوق اخلريي لقرية 

بوري،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
اإلى  بوري  لقرية  ال�شندوق اخلريي  موؤ�ش�شة  حَتوُّل  ب�شاأن   2010 ل�شنة  رقم )90(  القرار  وعلى 

جمعية بوري اخلريية،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية بوري اخلريية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية بوري اخلريية املنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2016،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ُيقيَّد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري العادية 
جلمعية بوري اخلريية ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2016، وهو كالآتي:

ل ن�س املادة )33( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يتكون جمل�س الإدارة من ع�شرة  يعدَّ
اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى، 

ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر".
كما ُي�شاف اإلى املادة رقم )8( من النظام الأ�شا�شي للجمعية بندان جديدان كالتايل: 

اأوًل: البند رقم )11( "اإن�شاء دار لرعاية الوالِدين وكبار ال�شن واملتقاعدين بعد اأْخذ موافقة اجلهات 
احلكومية املخت�شة".

ثانياً:.البند رقم )12( "رعاية امل�شنني واملتقاعدين وتقدمي اخلدمات املختلفة لهم اجتماعيًا وثقافيًا".
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مادة.)2(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
................................................................جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر بتاريخ:  18 ذي القعدة  1437هــ                                                  
الـمـــــوافـــــق: 21 اأغـ�شـطـــــــ�س 2016م                   
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وزارة.ال�سحة
.قرار.رقم..)20(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.تحديد.فئات.ر�سوم.الموؤ�س�سات.ال�سحية.الخا�سة

وزيرة ال�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، املعدَّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، وعلى الأخ�س 

املادة )28( منه،
ل باملر�شوم رقم )18(  وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، املعدَّ

ل�شنة 2014،
وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى لل�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

د فئات ر�شوم املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة على النحو الوارد باجلداول املرافقة لهذا القرار. حتدَّ

مادة.)2(
ْعَفا قيمة الر�شم امل�شتحق عن جتديد الرتخي�س اأو عن  تفر�س الهيئة غرامة تاأخري مقدارها �شِ
املراجعة والتقييم يف حالة التاأخر يف �شداد الر�شم املقرر وذلك خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ا�شتحقاقه.

مادة.)3(
ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة.)4(.
على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية تنفيذ هذا القرار، 

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

وزيرة.ال�سحة
.فائقة.بنت.�سعيد.ال�سالح

�شدر بتاريخ: 22 ذي القعدة 1437هــ 
الـمــــــوافــــق: 25 اأغـ�شـطـــ�س 2016م
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وزارة.ال�سغال.و�سئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)137(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.ت�سنيف.عقار.في.منطقة.�سار.– مجمع.)525(

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

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

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

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

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

والتطوير، واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى 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،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ت�شنيف مناطق  �شار  جممع  )525( �شمن  الكائن مبنطقة  رقم 04039582  العقار  ُي�شنَّف   
امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP(، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 15 ذي القعدة  1437هـ 
الــمــــوافــــــق: 18 اأغـ�شـطــــ�س 2016م
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة.وال�سياحة
.قرار.رقم.)52(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.وْقف.العمل.بالترخي�ص.ال�سياحي.
لِمرفق.نايت.لوفرز.بفندق.كري�ستال.بال�ص

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

ر.الآتي: تقرَّ
مادة.)1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي لـِمرفق نايت لوفرز بفندق كري�شتال بال�س ملدة ثالثة �شهور، 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

مادة.)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر يف : 26 ذي القعدة 1437هـ   
الـمـوافـق: 29 اأغـ�شـطـــ�س 2016م
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة.وال�سياحة
.قرار.رقم.)53(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.وْقف.العمل.بالترخي�ص.ال�سياحي.
لِمرفق.اأمازون.لونج.بفندق.ميرادور

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

ر.الآتي: تقرَّ
مادة.)1(

ُيرَف�س جتديد الرتخي�س ال�شياحي ملرفق اأمازون لوجن بفندق مريادور ملدة �شهر، وذلك لإخالل 
اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة.)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر يف : 26 ذي القعدة 1437هـ   
الـمـوافـق: 29 اأغـ�شـطـــ�س 2016م
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة.وال�سياحة
.قرار.رقم.)54(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.وْقف.العمل.بالترخي�ص.ال�سياحي
لِمرفق.ميجانا.بفندق.اأرمان

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

ر.الآتي: تقرَّ
مادة.)1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي لـِمرفق ميجانا بفندق اأرمان ملدة �شهر، وذلك لإخالل اإدارة 
الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة.)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر يف : 26 ذي القعدة 1437هـ   
الـمـوافـق: 29 اأغـ�شـطـــ�س 2016م
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة.وال�سياحة
.قرار.رقم.)55(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.وْقف.العمل.بالترخي�ص.ال�سياحي
لِمرفق.مونو.بفندق.اأوليف

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

ر.الآتي: تقرَّ
مادة.)1(

�شهر،  ملدة  اأوليف  بفندق   )All Day Dining( مونو لـِمرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوَقف 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

مادة.)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر يف : 26 ذي القعدة 1437هـ   
الـمـوافـق: 29 اأغـ�شـطـــ�س 2016م
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة.وال�سياحة
.قرار.رقم.)56(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.وْقف.العمل.بالترخي�ص.ال�سياحي
لِمرفق.�سنجم.بفندق.دلمون

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س،

ر.الآتي: تقرَّ
مادة.)1(

اإدارة  لـِمرفق �شنجم بفندق دملون ملدة �شهر، وذلك لإخالل  ال�شياحي  العمل بالرتخي�س  يوَقف 
الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة.)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر يف : 26 ذي القعدة 1437هـ   
الـمـوافـق: 29 اأغـ�شـطـــ�س 2016م
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وزارة.ال�سناعة.والتجارة.وال�سياحة
.قرار.رقم.)57(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.وْقف.العمل.بالترخي�ص.ال�سياحي
لِمرفق.بولي.وود.بفندق.فلوريدا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
ل باملر�شوم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدَّ

بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء 
وتنظيم هيئة البحرين للمعار�س واملوؤمترات، واملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم 

ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

ر.الآتي: تقرَّ
مادة.)1(

يوَقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي لـِمرفق بويل وود بفندق فلوريدا ملدة ثالثة �شهور، وذلك لإخالل 
اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

مادة.)2(
على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم 

التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر يف: 26 ذي القعدة 1437هـ   
الـموافـق: 29 اأغـ�شـطـــ�س 2016م
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هيئة.البحرين.للثقافة.والآثار
.قرار.رقم.)2(.ل�سنة.2015

ب�ساأن.اإدراج.مواقع.اأثرية.�سمن.قائمة.التراث.الوطني

رئي�شة هيئة البحرين للثقافة والآثار:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1995 ب�شاأن حماية الآثار،
وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وبناًء على عر�س اإدارة الآثار والرتاث الوطني،

ر.الآتي: تقرَّ
مادة.)1(

ُتدَرج �شمن قائمة الرتاث الوطني، وفقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1995 ب�شاأن 
دة يف اجلدول املرفق بهذا القرار. حماية الآثار، املواقع املحدَّ

مادة.)2(
اإدارة الآثار والرتاث الوطني بهيئة البحرين للثقافة والآثار بعر�س هذا القرار يف اأماكن  تقوم 

ظاهرة بالإدارة.

مادة.)3(
على مدير اإدارة الآثار والرتاث الوطني تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

..رئي�سة.هيئة.البحرين.للثقافة.والآثار
مي.بنت.محمد.اآل.خليفة

�شـدر يف: 26  ذي القعدة 1436هـ
الـموافـق: 10  �شـبتـــمــبـــر 2015م
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قائمة.مواقع.اأثرية.مدرجة.�سمن.قائمة.الرتاث.الوطني.البحريني

الإحداثياتالعنوانال�شمالرقم

,N"40.44'13°26 حلة العبد ال�شالح – جممع 444املجل�س العقداين1
50°31'2.03"E

,N"57.24'12°26 جممع 475 – �شارع 67 – اأبو �شيبعتل اأبو �شيبع2
50°30'1.08"E

,N"49.32'12°26جممع 513 – �شارع 67 - مقابةتل مزرعة جمعة3
 50°29'52.08"E

ان4 ,N"48.00'4°26جممع 1044 و 1213 - مدينة حمدتل �شْهَركَّ
 50°30'7.92"E

جممع 502، جنوب م�شجد لطف اهلل، موقع جداحلاج 52
جداحلاج

26°13'48.32"N
50°30'3.9"E

N"14.60'5 °26جممع 1211، مدينة حمدتل �شدد 61
50°30'9.07"E

N"10.08'5 °26جممع 1211، مدينة حمدتل �شدد 72
50°30'5.55"E

موقع مقابة الإ�شالمي 8
اأ+ ب

جممع 507 و 513، بالقرب من مدر�شة 
�شانت كري�شتوفر، مقابة

26°12'25.83"N
50°29'43.08"E

N"32.8'10°26 جممع 762، بوريموقع بوري الأثري9
50°29'35.5"E

جممع 460، غرب مدر�شة كرانة موقع كرانة الأثري10
البتدائية للبنات، قرية كرانة

26°13'47.55"N
50°30'41.21"E

N"46.51'13°26جممع 458، مبحاذاة �شارع النخيلتل م�شجد �شعيد مهدي11
50°30'38.43"E

N"32.60'11°26جممع 561، طريق 6151، اجلنبيةم�شجد الفاراين12
50°27'36.89"E

محافظة املنامة - جممع 357 – مقربة بو عنربة13
اخلمي�س/ ط�شان

 26°12'35.28"N,
50°33'3.24"E

النبيه �شالح – جممع 380 – �شارع عني ال�شفاحية14
النبيه �شالح

 26°10'59.88"N,
50°35'12.84"E

موقع النبيه �شالح 15
ال�شخري

جممع 381، بالقرب من م�شجد النبيه 
�شالح، قرية النبيه �شالح

26°10'42.97"N
50°34'53.34"E

�شمال جزيرة البحرين، تبعد ما يقارب منطقة ف�ْشت اجلارم16
20 كلم �شمال موقع قلعة البحرين

26°28'11.64"N,
 50°30'40.68"E

املحرق – جممع 111 – �شمال ج�شر جزيرة جليعة17
ال�شيخ خليفة

 26°13'45.48"N,
50°37'43.32"E
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منطقة الِعُمر، جنوب جبل الدخان – جبل اجلربي18
جممع 988

25°58'46.56"N,
 50°32'10.32"E

منطقة الَعُمر، جنوب جبل الدخان – تل اجلنوبية رقم 198
جممع 988

 25°59'14.0"N,
50°31'44.76"E

منطقة الَعُمر، جنوب جبل الدخان – تل اجلنوبية رقم 209
جممع 988

 25°59'7.08"N,
50°31'34.2"E

منطقة الَعُمر، جنوب جبل الدخان – تل اجلنوبية رقم 2110
جممع 988

 25°59'8.26"N,
50°31'29.3"E

منطقة الَعُمر، جنوب جبل الدخان – تل اجلنوبية رقم 2241
جممع 988

 25°59'10.0"N,
50°31'52.2"E

منطقة الَعُمر، جنوب جبل الدخان – تل اجلنوبية رقم 2342
جممع 988

 25°59'17.7"N,
50°31'55.9"E

منطقة الَعُمر، جنوب جبل الدخان – تل اجلنوبية رقم 2443
جممع 988

 25°59'17.7"N,
50°31'52.1"E

,N"3.3'59°25 منطقة القارة، جممع 987تل اجلنوبية رقم 2558
50°33'30.24"E

,N"37.4'56°25 منطقة القارة، جممع 995تل اجلنوبية رقم 2673
50°33'50.6"E

منطقة الَعُمر، جنوب جبل الدخان – تل اجلنوبية رقم 2784
جممع 988

25°59'15.6"N,
 50°32'16.3"E

منطقة القارة، جممع 983تل اجلنوبية رقم 2890
 

26°0'8.7"N,
50°34'47.4"E

,N"51.8'58°25منطقة القارة، جممع 987تل اجلنوبية رقم 29122
50°33'42.5"E

,N"10.92'58°25 منطقة القارة، جممع 989تل اجلنوبية رقم 30128
50°33'37.08"E

ِوي�س31 جممع 509، جنوب �شارع البديع،م�شجد الرُّ
قرية مقابة

26° 12'59.8"N
50°29'06.1"E

جممع 1010، امتداد طريق رقم 10، قنوات الهملة32
الق�شيبي، قرية الهملة

26° 8'56.75"N
50°27'32.21"E

N"24.2'12 °26جممع 365، منطقة اخلمي�س )�شالمة(تل م�شجد الأدهم العب�شي33
50°32'50.9"E

ارة القدمي34 N"8.08'13°26جممع 450، قرية املق�شعم�شجد اأبو محَّ
50°31'0.73"E

م�شجد �شيخ اإبراهيم 35
N"39.93'12°26جممع 465، قرية احلجرالقدمي

50°30'47.29"E
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م�سرف.البحرين.املركزي
.قرار.رقم.)31(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.اإلغاء.الترخي�ص.الممنوح
ل�سركة.العالمية.للخدمات.التمويلية.�ص.م.ب.)م(

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

ل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015، )64( ل�شنة 2006، املعدَّ
وعلى الإخطار املر�شل من م�شرف البحرين املركزي مل�شت�شاري �شركة العاملية للخدمات التمويلية 

�س.م.ب.)م( بتاريخ 22 اأغ�شط�س 2016 ب�شاأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح لل�شركة،
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س وال�شيا�شات، 

قرر.الآتي:
مادة.)1(

التمويلية  للخدمات  العاملية  ل�شركة  الإ�شالمية(  للمبادئ  "�شركة متويل" )وفقًا  ترخي�س  ُيلغى 
�س.م.ب.)م( املمنوح بتاريخ 16 اأكتوبر 2008 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم )70140(.

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

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

�شدر يف : 26 ذي القعدة 1437هـ   
الـمــوافـــــق: 29 اأغ�شط�س 2016م
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م�سرف.البحرين.املركزي 
.قرار.رقم.)32(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.مْنح.ترخي�ص.لبنك.ال�ستثمار.الفل�سطيني

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

ل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015، )64( ل�شنة 2006، املعدَّ
وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

مُينح بنك ال�شتثمار الفل�شطيني ترخي�س "م�شرف قطاع جملة– فرع".

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

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

�شدر بتاريخ: 22 ذي القعدة 1437هـ
الـمـــــــوافـــق: 25 اأغ�شــطـــ�س 2016م
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.اإعـــالن.ب�ساأن.الطلب.
.المقدم.من.بنك.الإثمار.�ص.م.ب.بتحويل.كافة.الأعمال.الم�سرفية

اإلى.م�سرف.اآي.بي.�ص.م.ب..)مقفلة(.و.اآي.بي.كابيتال.�ص.م.ب..)مقفلة(

ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من   )66( املادة  باأحكام  عماًل 
مًا من بنك  ت�َشلُّمه طلبًا مقدَّ بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، يعلن م�شرف البحرين املركزي عن 
الأعمال  كافة  بتحويل  املركزي  البحرين  م�شرف  موافقة  على  احل�شول  بغر�س  �س.م.ب  الإثمار 

امل�شرفية اإلى كل من م�شرف اآي بي �س.م.ب )مقفلة( و �شركة اآي بي كابيتال �س.م.ب. )مقفلة(.
الإثمار  بنك  مراجعة  يرجى  اأعاله،  املذكور  بالطلب  املتعلقة  الأعمال  تفا�شيل  على  لالطالع 

�س.م.ب على العنوان التايل: 
بنك الإثمار �س.م.ب  �س.ب: 2820، املنامة – مملكة البحرين، هاتف رقم 17585003 )973+( اأو 

فاك�س  17585007)973+(.
فعلى كل من لديه اعرتا�س من اأ�شحاب ال�شاأن على الطلب املذكور اأعاله اأن يتقدم باعرتا�شه 
اخلطي اإلى مدير اإدارة مراقبة املوؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية بالإنابة مب�شرف البحرين املركزي خالل 

ثالثة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا الإعالن على العنوان التايل:
�س.ب. 27، املنامة – مملكة البحرين هاتف رقم 17547429 )973+( / 17547444 )973+( اأو 

فاك�س 17537554 )973+(.
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اإعالنات.مركز.الم�ستثمرين

اإعالن.رقم.)533(.ل�سنة..2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية
�سركة.)البحرين.املتقدمة.ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركة 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  املتقدمة  )البحرين  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات 

89012، طالبة اإ�شهار اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري.
قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  اأن  امل�شفي  يعلن  بهذا 
 )335( املادة  بن�س  وعماًل   ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات 
من قانون ال�شركات املذكور يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقدمي مطالباتهم اإليه، مدعومة 

بامل�شتندات الالزمة، خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن.رقم.)534(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.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/ 
مهدي حبيب جا�شم محمد الفردان، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )ور�شة باري�س لت�شليح 
الثالجات واملكيفات(، طالبًا حتويل الفرع ال�شابع من املوؤ�ش�شة امل�شمى )نيو ب�شنت للفربكة(، امل�شجل 
اآلف  خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى   ،7-36638 رقم  القيد  مبوجب 

)5،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ اأندرو فريناندي�س �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)535(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية
اإلى.�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
للت�شميم  )اأوليو  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  مبارك،  �شيف  �شامل  عائ�شة  ال�شيدة/ 
للموؤ�ش�شة وذلك  القانوين  ال�شكل  القيد رقم 68711، طالبة تغيري  وال�شت�شارات(، وامل�شجلة مبوجب 
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بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد با�شمها، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني، واأن 
ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )اأوليو للت�شميم وال�شت�شارات �س.�س.و(.

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

اإعالن.رقم.)536(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.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 
ال�شيدة/ ن�شيمة يو�شف ح�شن محمد جناحي، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأكوليربيا 
املوؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  حتويل  طالبة   ،85720 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �شولي�شن(،  ديجيتل 
ذات  �شركة  اإلى   ،4-85720 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجل  ال�شت�شارية(،  للخدمات  )�شبكرتا  امل�شمى 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ اإدوارد 

هو جاك�شون �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)537(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.تخفي�ص.راأ�سمال.�سركة

)دامين�سنز.اأند�سرتيال.�سريف�سز.�ص.�ص.و(.
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيد/اأمين خريي كنعان، �شاحب �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )دامين�شنز اأند�شرتيال 
ال�شركة من مائة  راأ�شمال  القيد رقم 81146، طالبًا تخفي�س  امل�شجلة مبوجب  �شريف�شز �س.�س.و(، 

األف )100،000( دينار بحريني اإلى خم�شني األف )50،000( دينار بحريني.
ووفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، على 
كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل 

دة واملربرة لالعرتا�س.  من تاريخ ن�شر هذا الإعالن م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)538(.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/ 
علي يو�شف عبدالواحد ح�شني، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اإنتغرال للمقاولت(، امل�شجلة 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  رقم 79474، طالبًا  القيد  مبوجب 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ 

ABDUL NISAR KOLLATH وال�شيد/ NASEEBKOLLATH �شريكني يف ال�شركة. 

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

اإعالن.رقم.)539(.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/ مهدي نا�شر علي ح�شني اخلباز، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطبخ اخلباز(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 44195، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
كل من  واإدخال  بحريني،  دينار  األف )90،000(  ت�شعون  مقداره  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة،  ذات 

ال�شيدين/ نا�شر و�شالح نا�شر علي ح�شني اخلباز �شريكني يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)540(.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 
مور �شتيفنز، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )�شي كومار(، اململوكة لل�شيد/ كملي�س 
بتايا، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 615، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيدة/ 

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

اإعالن.رقم.)541(.ل�سنة.2016
.ب�ساأن.حتويل.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

اإلى.�سركة.ال�سخ�ص.الواحد
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  لالإعمار  )بوفهد  ا�شم  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
رقم 100278، طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد با�شم 
علي مطلق حلدان  فهد  ال�شيد/ محمد  �شريكها  تنازل  بعد  وذلك  علي خريي  اأمينة ح�شن  ال�شيدة/ 
الدو�شري عن كامل ح�ش�شه اإليها، واأن ي�شبح مقدار راأ�شمال ال�شركة مائتا )200( دينار بحريني. 

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

اإعالن.رقم.)542(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.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�شيخ 
محمد خالد حمد علي حمد اآل خليفة، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )فريجن لل�شحن(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 62906، طالبًا حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة امل�شمى )فريجن لتاأجري 
ال�شيارات(، امل�شجل مبوجب القيد رقم 62906-3 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، واإدخال ال�شيد/ 

هاين اأحمد عبداهلل �شمطوط �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

.اإعالن.رقم.)543(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.
�سركة.)اإيه.اإم.واي.القاب�سة.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 )اإيه اإم واي القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
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التجاري،  ال�شجل  و�شطبها من  اختيارية  اأعمال ت�شفيتها ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  رقم 67291، طالبة 
وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001. 

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

.اإعالن.رقم.)544(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأفيلل، مالكة  نينا  الن�شاء كوجنو  نور  ال�شيدة/  نيابة عن  اأ�شو�شيت�س(،  اأند  الت�شامن )توما�س  �شركة 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  للخدمات  )اآزتك  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
74382، طالبة تغيري ال�شكل القانوين ل�شركة ال�شخ�س الواحد وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيدين/ جاياديفان 

را�شا كري�شنان، الهندي اجلن�شية، و�شانكاران راداكري�شنان، �شريكني يف ال�شركة. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)545(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.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 
محمد  خواجه  لل�شيد/  اململوكة  الكهربائية(،  عبدالرزاق  )ور�شة  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة 
امل�شمى   2 رقم  فرعها  حتويل  طالبة   ،66548 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  جدون،  خان  نواب  مظفر 
وبراأ�شمال مقداره  �شركة ذات م�شئولية محدودة،  اإلى  واملكيفات(  الثالجات  لت�شليح  )ور�شة جدون 

ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ISHRAT JAMIL �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)546(.ل�سنة.2016
ب�سان.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

فرع.ال�سركة.الأجنبية.)اأي.اإت�ص.اأي.كوربوري�سن...............................................................
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة  كوربوري�شن(،  اأي  اإت�س  )اأي  ا�شم  حتمل  التي  الأجنبية  ال�شركة 
من  قيده  و�شطب  اختيارية  ت�شفية   52892 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجل  البحرين،  مملكة  يف  فرعها 
ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

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

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

اإعالن.رقم.)547(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.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 مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأوت اأف دى بك�س للم�شاحات الإعالنية(، امل�شجلة مبوجب القيد 
اإند�شرتيال فلو كنرتولز  امل�شمى )�شب�شياليزد  املوؤ�ش�شة  الرابع من  الفرع  رقم 55511، طالبًا حتويل 
تريدنغ( الى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ثالثة اآلف )3،000( دينار بحريني. 

واإدخال ال�شيد/ ناييم عبدول، الهندي اجلن�شية �شريكًا يف ال�شركة. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)548(.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 تقدمت اإليه �شركة 
للخدمات  )الكوهجي  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  عن  نيابة  لال�شت�شارات(،  جي  اإم  بي  )كي 
الفنية(، اململوكة لل�شيد/ خالد عبداهلل اأحمد الكوهجي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 31380، طالبة 
األف )100،000( دينار  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائة  املوؤ�ش�شة  حتويل 

بحريني، واإدخال ال�شيد /توما�س جاكو �شريكًا يف ال�شركة.
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دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)549(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.اإ�سهار.اأعمال.ت�سفية

�سركة.)اأبتيليكوم.جلوبال.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  لال�شت�شارات(،  )الإبداع  الت�شامن  �شركة 
حتمل ا�شم )اأبتيليكوم جلوبال ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 87401، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال 

ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري.
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 فاإن  ووفقًا لأحكام قانون 
رة  دة واملربِّ على كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن.رقم.)550(.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/ 
�شالح محمود على العراقي، نيابة عن ال�شيدة/ ناهد �شند محمد �شند، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي 
حتمل ا�شم )جنمة املحرق لتخلي�س املعامالت احلكومية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1-94941، 
ال�شيد/  الواحد ومبلكية  ال�شخ�س  اإلى �شركة  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوين  ال�شكل  طالبًا تغيري 

�شالح محمود على العراقي.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)551(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.تخفي�ص.راأ�سمال.�سركة.

)اأوروبا.لإدارة.املجمعات.ال�سكنية.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 )اأوروبا لإدارة املجمعات ال�شكنية ذ.م.م(، امل�شجلة 
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بحريني  دينار  األف )20،000(  راأ�شمالها من ع�شرين  تخفي�س  رقم 45679، طالبني  القيد  مبوجب 
اإلى ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، موزعة على مائتي )200( ح�شة، قيمة احل�شة الواحدة 

خم�شون )50( دينارًا بحرينيًا. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)552(.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 
للقرطا�شية  )ماريا  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحبة  �شعد،  مفتاح  جابر  فوزية  ال�شيدة/ 
ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  حتويل  طالبة   ،20884 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  امل�شتندات(،  وت�شوير 
 RAJU /م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد

JOSE OTTARAKKAL �شريكًا يف ال�شركة.

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

اإعالن.رقم.)553(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.

اإلى.�سركة.ذات.م�سوؤولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
محمد  ابراهيم  ر�شا  حمزة  ملالكها  العامة(  للتجارة  )جورين  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة 
احمداين، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 64162، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 
م�شوؤولية محدودة، براأ�شمال مقداره �شتون األف )60،000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ 

فهد فريد نور اهلل ر�شول وال�شيد/ عماد الدين ح�شني علي بطي �شركاء معه يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)554(.ل�سنة.2016..
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سوؤولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
مي�شون جعفر عبدالنبي ح�شن/ محامون للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيد/ محمد 
عبداهلل فرج علي مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )فري�شت وي للتجارية(، امل�شجلة مبوجب 
م�شئولية  ذات  �شركه  اإلى  املوؤ�ش�شة  من   )4( للفرع  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا  رقم 66454،  القيد 

محدودة براأ�شمال مقداره ثالثة األف )3000( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)555(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.فروع.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 مكتب 
املوؤ�ش�شة  مالك  مبارك  عبداهلل  جمعه  �شالح  ال�شيد/  عـــن  نيابة  مهنية،  ت�شامن  البحرين/  هوروث 
الفردية التي حتمل ا�شم )كلفتون للخياطة الرجالية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 17184، طالبني 
حتويل ال�شكل القانوين للفرع الرابع اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال مقداره األف )1000( 
بخيت  فوزيه  من  كل  الى  اإليه  املذكور  الفرع  ملكية  عن  املوؤ�ش�شة  �شاحب  تنازل  بعد  بحريني،  دينار 

�شلمان بخيت، البحرينية اجلن�شية و كافال فالبي راجو، الهندي اجلن�شية.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)556(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.من.موؤ�س�سة.فردية
اإلى.�سركة.ذات.م�سوؤولية.محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
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املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )حلويات زلطيمو(، ملالكها ال�شيد/ حمدان نادر حمدان، امل�شجلة 
ذات  �شركة  اإلى  فروعها  بجميع  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،76071 رقم  القيد  مبوجب 
اأن تكون مملوكة  األف دينار بحرينـي، على  براأ�شمال مقداره ع�شرون )20،000(  م�شوؤولية محدودة 
لكل من: نهى كامل محمد عي�شى، البحرينية اجلن�شية، ومحمد نبيل حمدان عايد حمدان، البحريني 

اجلن�شية، وحمدان نادر محمد نبيل حمدان، البحريني اجلن�شية.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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ملخ�ص.عقد.�سركة
اديكوم�سا.انرتنا�سونال.�ص.�ص.و.

ملالكها.املجموعة.العاملية.لالعمال.ذ.م.م..
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.اديكوم�شا انرتنا�شونال �س.�س.و ملالكها املجموعة العاملية لالعمال ذ.م.م  
رقم.القيد.:103276 

تاريخ.التاأ�سي�ص:.2016/8/22   
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: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( املجموعة العاملية لالعمال ذ.م.م 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- عبداحلميد اأحمد يو�شف محمود  الكوهجي
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- عبدالواحد اأحمد يو�شف محمود  الكوهجي
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(3- فاطمة اأحمد يو�شف محمود  الكوهجي

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(4- منى اأحمد يو�شف الكوهجي

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

ع�شو جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- عبداحلميد اأحمد يو�شف محمود  الكوهجي
رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- عبدالواحد اأحمد يو�شف محمود  الكوهجي
ع�شو جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(3- فاطمة اأحمد يو�شف محمود  الكوهجي
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ملخ�ص.عقد.�سركة
الروائع.ال�سوي�سرية.�ص.�ص.و.

ملالكتها.ماري.اين.اأمني.فيهمي..
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.الروائع ال�شوي�شرية �س.�س.و ملالكتها ماري اين اأمني فيهمي  
رقم.القيد.:103277 

تاريخ.التاأ�سي�ص:.2016/8/22   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:  جتارة/بيع العطور وم�شتح�شرات التجميل و�شابون الزينة.

اأ - النقدي: - 2500 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

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

)٪100( الن�شبة   )2500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )50( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()اإمريكي اجلن�شية(1-  

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)اإمريكي اجلن�شية(1-  
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ملخ�ص.عقد.�سركة
�سالون.دار.اللورد.للتجميل.ت�سامن

.لأ�سحابها.منتظر.اإبراهيم.�سالح.مرزوق.و�سريكته
�سركة.ت�سامن

مرزوق  �شالح  اإبراهيم  منتظر  لأ�شحابها  ت�شامن  للتجميل  اللورد  دار  �شالون  ال�سركة:. ا�سم.
و�شريكته  

رقم.القيد.:103290 
تاريخ.التاأ�سي�ص:.2016/8/22   

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

اأغرا�ص.ال�سركة:  جتارة/بيع العطور وم�شتح�شرات التجميل و�شابون الزينة، ت�شفيف ال�شعر 
واأنواع التجميل الأخرى - ن�شائي، �شالونات التدليك وغريها من خدمات ال�شرتخاء وال�شتحمام  

- ن�شائي.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- اإبتهاج اإبراهيم �شالح مرزوق 

)٪30( الن�شبة   )3000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )30( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- منتظر اإبراهيم �شالح مرزوق 

)٪70( الن�شبة   )7000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )70( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(1- اإبتهاج اإبراهيم �شالح مرزوق
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- منتظر اإبراهيم �شالح مرزوق

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

ع�شو جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(1- اإبتهاج اإبراهيم �شالح مرزوق
رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- منتظر اإبراهيم �شالح مرزوق
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ملخ�ص.عقد.�سركة
ق�سر.الدانة.للمقاولت.�ص.�ص.و.
ملالكتها.�ساحلة.علي.مو�سى.امليل..

�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.ق�شر الدانة للمقاولت �س .�س .و ملالكتها �شاحلة علي مو�شى امليل  
رقم.القيد.:103422 

تاريخ.التاأ�سي�ص:.2016/8/24   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

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

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( �شاحلة علي مو�شى امليل 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(�شاحلة علي مو�شى امليل

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(�شاحلة علي مو�شى امليل
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ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.حياة.�سهلة.ذ.م.م..
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:. �شركة حياة �شهلة ذ.م.م  
رقم.القيد.:103436 

تاريخ.التاأ�سي�ص:.2016/8/24   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة: تنظيم املوؤمترات واملعار�س التجارية.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)م�شري اجلن�شية( ح�شن يو�شف احمد عبدالدامي 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()م�شري اجلن�شية(ح�شن يو�شف احمد عبدالدامي

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)م�شري اجلن�شية(ح�شن يو�شف احمد عبدالدامي



52
العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.م�سطفى.كمال.للمقاولت.ذ.م.م..

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.�شركة م�شطفى كمال للمقاولت ذ.م.م  
رقم.القيد.:103484 

تاريخ.التاأ�سي�ص:.2016/8/25   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة: اأن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�شناعي الأخرى، اأن�شطة متكاملة لدعم، 
املرافق )ل ي�شمل احلرا�شة والأن�شطة الأمنية(، التنظيف العام للمباين، اأن�شطة تنظيف املباين 
والتنظيف ال�شناعي الأخرى - مقاولت تنظيفات املباين، تركيب الآلت واملعدات ال�شناعية، 
ت�شييد املباين، الرتكيبات الكهربائية، تركيب الدوات ال�شحية، تركيبات اإن�شائية اأخرى، اإكمال 

املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور.

اأ - النقدي: - 150 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( ترفه حميدي نحيطر اجلابر 

)٪66٫6667( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 
)بنغايل اجلن�شية(    -2

)٪33٫3333( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- ترفه حميدي نحيطر اجلابر
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- مو�شى ب�شري عي�شى هويكل العنزى

م�شتوى التوقيع )منفرد()بنغايل اجلن�شية(3- 

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بنغايل اجلن�شية(1-  
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ملخ�ص.عقد.�سركة
م�ساريع.وول.ا�سرتيت.العقارية.ذ.م.م..

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.م�شاريع وول ا�شرتيت العقارية ذ.م.م  
رقم.القيد.:103493 

تاريخ.التاأ�سي�ص:.2016/8/25   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأو املوؤّجرة، الأن�شطة العقارية على  اأغرا�ص.ال�سركة: الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة 
اأ�شا�س ر�شوم اأو عقود، ت�شييد املباين، اأعمال الت�شييد املتعلقة مب�شاريع الهند�شة املدنية الأخرى، 

جتارة عامة )ما عدا الآليات الثقيلة وال�شيارات والأ�شلحة واملبيدات(.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- ح�شني علي حبيب جا�شم محمد الفردان 

)٪80( الن�شبة   )8000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )80( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- منال عبدالنبي عبداهلل الع�شفور 

)٪20( الن�شبة   )2000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )20( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- ح�شني علي حبيب جا�شم محمد الفردان
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(2- منال عبدالنبي عبداهلل الع�شفور

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- ح�شني علي حبيب جا�شم محمد الفردان
مدير)بحرينية اجلن�شية(2- منال عبدالنبي عبداهلل الع�شفور
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ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.كرينا..لأن�سطة.املكاتب.الرئ�سية.اأو.الإداريه.�ص.�ص.و

.ملالك.ح�سن.يو�سف.اأحمد.عبدالدامي
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

اأو الإدارية �س.�س.و ملالك ح�شن يو�شف  �شركة كرينا  لأن�شطة املكاتب الرئ�شية  ا�سم.ال�سركة:.
اأحمد عبدالدامي  

رقم.القيد.:.103495 
تاريخ.التاأ�سي�ص:.2016/8/25   

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

اأغرا�ص.ال�سركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)م�شري اجلن�شية( ح�شن يو�شف اأحمد عبدالدامي 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()م�شري اجلن�شية(ح�شن يو�شف اأحمد عبدالدامي

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)م�شري اجلن�شية(ح�شن يو�شف اأحمد عبدالدامي



55
العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.زان.لإدارة.املرافق.�ص.�ص.و.

ل�ساحبتها.ال�سيدة./.هاجر.همودت�ص..
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.�شركة زان لإدارة املرافق �س.�س.و ل�شاحبتها ال�شيدة / هاجر همودت�س  
رقم.القيد.:103497 

تاريخ.التاأ�سي�ص:.25 /2016/08  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة: اأن�شطة متكاملة لدعم املرافق )ل ي�شمل احلرا�شة والأن�شطة الأمنية(.

اأ - النقدي: - 3000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)مغربية اجلن�شية( هاجر حمدو�س 

)٪100( الن�شبة   )3000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفردة()مغربية اجلن�شية(هاجر حمدو�س

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

الع�شو املنتدب)مغربية اجلن�شية(هاجر حمدو�س
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العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
طوق.ال�سحة.الطبية.للتجارة.ذ.م.م..

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.طوق ال�شحة الطبية للتجارة ذ.م.م  
رقم.القيد.:103498 

تاريخ.التاأ�سي�ص:.2016/8/25   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة:  جتارة/بيع العطور وم�شتح�شرات التجميل و�شابون الزينة، جتارة/بيع الآلت 

واملعدات الخرى.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- حورية عبدالهادي كاظم ر�شي عبداهلل 

)٪51( الن�شبة   )2550( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )51( احل�ش�س  عدد 
)اأردنية اجلن�شية( 2- مرمي با�شم محمد ربحي الدجاين 

)٪49( الن�شبة   )2450( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )49( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفردة()اأردنية اجلن�شية(مرمي با�شم محمد ربحي الدجاين

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)اأردنية اجلن�شية(مرمي با�شم محمد ربحي الدجاين



57
العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
ازياء.الأمرية.احل�سناء.�ص.�ص.و

.ملالكها.محمد.جعفر.محمد.جمعة..
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.ازياء الأمرية احل�شناء �س.�س.و ملالكها محمد جعفر محمد جمعة  
رقم.القيد.:103501 

تاريخ.التاأ�سي�ص:.2016/8/25   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة: اأن�شطة ت�شميم الأزياء وامللبو�شات والأحذية واملجوهرات.

اأ - النقدي: - 50 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( محمد جعفر محمد جمعة 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(محمد جعفر محمد جمعة

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(محمد جعفر محمد جمعة



58
العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.البحرين.والأمارات.للتجارة.العامة.�ص.�ص.و

ملالكها.خمي�ص.محمد.خمي�ص.عبيد.الرميثي
�سركة.ال�سخ�ص.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.�شركة البحرين والأمارات للتجارة العامة �س.�س.و ملالكها خمي�س محمد خمي�س 
عبيد الرميثي  

رقم.القيد.:103502 
تاريخ.التاأ�سي�ص:.2016/8/25   

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

اأغرا�ص.ال�سركة: جتارة عامة )ما عدا الآليات الثقيلة وال�شيارات والأ�شلحة واملبيدات(.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)اإماراتي اجلن�شية( خمي�س محمد خمي�س عبيد الرميثي 

عدد احل�ش�س )1000( قيمة احل�شة )50( اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()اإماراتي اجلن�شية(خمي�س محمد خمي�س عبيد الرميثي

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)اإماراتي اجلن�شية(خمي�س محمد خمي�س عبيد الرميثي



59
العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.ال-دال.للتكنولوجيا

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:�سركة.ال-دال.للتكنولوجيا.ذ.م.م.
رقم.القيد:.....103503

تاريخ.التاأ�سي�ص: 2016/08/25
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
واأن�شطة  املرافق احلا�شوبية  واإدارة  ال�شت�شارية احلا�شوبية  اأاأن�شطة اخلربة  ال�سركة:  اأغرا�ص.

خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلا�شوب الأخرى واإ�شالح معدات الت�شالت 

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)�شودانية اجلن�شية( 1- فاطمة عمر عبيد اهلل دفيعه 

)٪50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)�شوداين اجلن�شية( 2- وائل عبد اهلل ف�شل اهلل محمد 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شوداين اجلن�شية(وائل عبد اهلل ف�شل اهلل محمد

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س مجل�س الإدارة)�شودانية اجلن�شية(فاطمة عمر عبيد اهلل   دفيعه
مدير)�شوداين اجلن�شية(وائل عبد اهلل ف�شل اهلل محمد
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العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.لكي.خم�سة.للمقاولت.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:�سركة.لكي.خم�سة.للمقاولت.ذ.م.م.
رقم.القيد:..103505

تاريخ.التاأ�سي�ص: 2016/08/25
مدة.ال�سركة:.غري محددة

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

اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- محمد عبداملتني فيا�س محمد غالم محمد كرم 

)٪51( الن�شبة   )5100( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )51( احل�ش�س  عدد 
)باك�شتاين اجلن�شية(  -2

)٪49( الن�شبة   )4900( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )49( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(محمد عبداملتني فيا�س محمد غالم محمد كرم

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- محمد عبداملتني فيا�س محمد غالم محمد كرم
الع�شو المنتدب)باك�شتاين اجلن�شية(2-
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العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.اإم.تي.فود.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.�سركة.اإم.تي.فود.ذ.م.م.
رقم.القيد:.103506

تاريخ.التاأ�سي�ص: 2016/08/25
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
وامل�شغولت  املنزلية  الأدوات  وجتارة/بيع  اأغرا�ص.ال�سركة: جتارة/بيع �شابون ومنظفات 

اليدوية املتنوعة  وجتارة/بيع الأغذية وامل�شروبات. 
اأ - النقدي: - 20000 راأ�سمال.ال�سركة:..

ب - العيني: -      
عنوان.ال�سركة:

املدينة: جدعلي طريق: 2175  مبنى: 2919  �شقة: 25 
الهاتف: ) +973 ( 39511555

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- توفيق عبداهلل ذياب   العامري 

)٪51( الن�شبة   )10200( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )102( احل�ش�س  عدد 
)�شوداين اجلن�شية( 2- م�شعود �شعيد �شعد معي�شد 

)٪49( الن�شبة   )9800( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )98( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- توفيق عبداهلل ذياب العامري
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شوداين اجلن�شية(2- م�شعود �شعيد �شعد معي�س

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

ع�شو مجل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- توفيق عبداهلل ذياب   العامري
ع�شو مجل�س الإدارة)�شوداين اجلن�شية(2- م�شعود �شعيد �شعد معي�س
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العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
دار.�سال.للدعاية.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.دار.�سال.للدعاية.ذ.م.م.
رقم.القيد:.103507.

تاريخ.التاأ�سي�ص: 2016/08/25
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 8/31
اأغرا�ص.ال�سركة: موؤ�ش�شات ووكالت الدعاية والإعالن. 

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

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

)٪10( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
)�شيني اجلن�شية(  -2

)٪90( الن�شبة   )4500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )90( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )جمتمع()�شيني اجلن�شية(1-
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شيني اجلن�شية(2-

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

ع�شو مجل�س الإدارة)�شيني اجلن�شية(1-
رئي�س مجل�س الإدارة)�شيني اجلن�شية(2-
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العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
�سيكزبنز.كون�سلتنج.�ص.�ص.و.ملالكها.طالل.ح�سن.مريزا.التحو

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.مركز.بزن�ص.اأفنيو.للتدريب.�ص.�ص.و..
رقم.القيد:..103508

تاريخ.التاأ�سي�ص: 2016/08/25
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�سركة: التدريب املهني والتقني.

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

عنوان.ال�سركة:
�شاحية ال�شيف. طريق: 2811  مبنى: 683  �شقة: 142 

هاتف 1:  ) +973 ( 13600006 - هاتف 2: ) +973 ( 33425258

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- احمد جواد ح�شن احمد  الب�شري 

)٪20( الن�شبة   )10000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )100( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- طالل ح�شن مريزا   التحو 

)٪80( الن�شبة   )40000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )400( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- احمد جواد ح�شن احمد  الب�شري
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- طالل ح�شن مريزا   التحو

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

نائب رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- احمد جواد ح�شن احمد  الب�شري
رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- طالل ح�شن مريزا   التحو
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العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
�سركة.اأبر�ص.للخدمات.ذ.م.م
�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.�س�سركة.اأبر�ص.للخدمات.ذ.م.م.
رقم.القيد:..103509.

تاريخ.التاأ�سي�ص: 2016/08/25
مدة.ال�سركة:.غري محددة

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

اأ - النقدي: - 300 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- مارفل بزن�س كون�شلتنت�س ذ.م.م 

)٪66٫67( الن�شبة   )2000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
)باك�شتاين اجلن�شية(  -2

عدد احل�ش�س )20( قيمة احل�شة )50( اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪33٫333(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()باك�شتاين اجلن�شية(1-

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س مجل�س الإدارة)باك�شتاين اجلن�شية(1-
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العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

ملخ�ص.عقد.�سركة
اأ�ستريي.للم�ساريع.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.اأ�ستريي.للم�ساريع.ذ.م.م.
رقم.القيد:103511

تاريخ.التاأ�سي�ص: 2016/08/25
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:
)بحريني اجلن�شية( 1- ال�شيد محمد باقر جعفر مهدي  نا�شر 

)٪50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )500( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- ح�شني ح�شن علي   النوين 

)٪50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )500( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(قا�شم احمد علي علي  فردان

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

ع�شو مجل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- ال�شيد محمد باقر جعفر مهدي  نا�شر
ع�شو مجل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- وائل عبد اهلل ف�شل اهلل محمد
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ملخ�ص.عقد.�سركة
ديفولت.للم�ساريع.ت�سامن.لأ�سحابها.حوراء.الغ�سرة.وال�سيد.محمد.باقر

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.ديفولت.للم�ساريع.ت�سامن.لأ�سحابها.حوراء.الغ�سرة.وال�سيد.محمد.باقر.
رقم.القيد:..103512

تاريخ.التاأ�سي�ص: 2016/08/25
مدة.ال�سركة:.غري محددة

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

ت�شييد املباين.
اأ - النقدي: - 1000 راأ�سمال.ال�سركة:..

ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- ال�شيد محمد باقر جعفر مهدي  نا�شر 

)٪50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )250( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- حوراء علي محمد مهدي  الغ�شره 

)٪50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )250( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- ال�شيد محمد باقر جعفر مهدي  نا�شر
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(2- حوراء علي محمد مهدي  الغ�شره

اأع�ساء.جمل�ص.الإدارة:

نائب رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- ال�شيد محمد باقر جعفر مهدي  نا�شر
رئي�س مجل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(2- حوراء علي محمد مهدي  الغ�شره
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم

رقم.الدعوى:.9/9151/2016/02
تبليغ.باحل�سور

�شفة  كمبيواك�س  عليه/  مدعى   .830227385 �شخ�شي:  رقم  توفيق.  رحمن  ميرزا  المدعــي: 
الدعوى: مطالب عماليــــة.

اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في       لذا تعلن 
2016/9/21م لنظر الدعوى ليعلم

قا�سي.اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى:.3/7257/2016/02

تبليغ.باحل�سور
مطالب  الدعوى:  �شفة  – دالكو.  اللمنيوم  بوابة  م�شنع  عليه/  المدعى  داتا.  اهلل  المدعــي: 

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

2016/9/4م لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي.اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم الدعوى: 02/2016/12851/9
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

مب�سر.�سهزاد.�سهزاد.اأحمد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى مب�شر �شهزاد �شهزاد اأحمد ورقمه 
اأن  عليه  حقوق  باية  يدعي  من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .900721278 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 2016/11/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.2/13102/2016/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفاة
جنية.عبداهلل.عبدعلي.رجب

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى نجيه عبداهلل عبدعلي رجب الرقم 
ال�شخ�شي: 430106653. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليها اأن 
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يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته 
دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/6 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
رقم الدعـوى: 1/4943/2016/02

ت�سجيل.العقار
وكيلها  المدعي ح�شة عبا�س مبارك ح�شن  باأن  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
محمد جعفر عبدالح�شن. قد اأقامت الدعوى رقم 1/4943/2016/02 �شد المدعى عليه جهاز 

الم�شاحة والت�شجيل العقاري.
   طالبين فيها الحكم بقبول تعديل الطلب في لئحة الدعوى ال�شلية وذلك بطلب ت�شجيل العقار 
)الزاوية( بموجب الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة بتاريخ 1991/9/23 

تحت رقم الدعوى 3/703/1989/02 بدل من اإثبات ملكية العقار. 
   لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعية اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.6/13274/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
اأحمد.عبداهلل.يا�سر.علي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى اأحمد عبداهلل يا�شر علي ورقمه 
ال�شخ�شي 760106576. 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 2016/11/7 لنظر الدعوى
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.2/18353/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ABRAHAM المدعية: المدر�شة الهندية. وكيل المدعية: عادل عبداهلل المتروك. المدعى عليه
JOHN ITTY ITTY ABRAHAM. الرقم ال�شخ�شي 551205083. مبنى :133 طريق :4109، 

مجمع: 841 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 25000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.3/02589/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: علي اإبراهيم علي ال�شافعي. وكيل المدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .620106671 ال�شخ�شي:  الرقم  الحداد.  محمد  ح�شن  اأحمد 

500/4177 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.ال�سابعة

رقم.الدعوى:.7/03643/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: موفق محي�شن منيزل ال�شرعة. مبنى :2111 طريق :90، مجمع: 1014 الهملة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 289٫516 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/05874/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليها  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ALDRIN SYLVESTER DONALD DONALD MENEZES. مبنى :176 �شقة 414 طريق 

:4005، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 71 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.5/04499/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 ABDUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
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الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة  :229، مجمع: 302  :1669 طريق  مبنى   .MALIK CHUHAN

مبلغ 243٫264 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/04207/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 FAISAL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
UMER. مبنى :559 طريق :328، مجمع: 365 الخمي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 496٫943 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/18126/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RAJULAL PARAKKUL MEETHAL. الرقم ال�شخ�شي 801321999. مبنى :223 �شقة 
:12 طريق :635، 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 الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/04208/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.  :1807، مجمع 318  :600 طريق  مبنى   .SERJAY IAN NICART MELENDRES

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 496٫916 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/03910/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 428 مجمع:   ،2808 طريق   600: مبنى   .MARY ROSE PALIMA CAMARINES عليها: 
ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 56٫133 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل  �شاحية 

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/03727/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   342 مجمع:   4201: طريق   11: �شقة   12: مبنى   .ARIF NOWSHAD MIAH عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 700٫994 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/05297/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الحداد. مبنى :205 طريق :535، مجمع 1205 مدينة  �شلمان  عليه: عادل جعفر عبدالر�شول 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   579٫649 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد. 

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

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.6/05840/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: KRISHNA PRASAD POO MADATHIL. مبنى :1777 �شقة :2 طريق :1831، مو�شوع 

الدعوى:  329٫503 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/05274/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليه  جعفر  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
ح�شين اأحمد ن�شيف. مبنى :10 طريق :3401، مجمع: 634 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 65٫55 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/00207/2015/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: عبداهلل اأحمد عبدالمجيد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 890909695. مبنى 1601 
طريق :622، مجمع: 206 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 820٫579 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/03932/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
�شقة   736 مبنى   .680247459 ال�شخ�شي:  الرقم  ع�شا�شله.  �شالم  عبدالرحمن  زهير  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   150 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  البديع.   550 :5027، مجمع:  :33 طريق 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/19619/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 154: �شقة   2427 مبنى   .900931060 ال�شخ�شي:  الرقم   .DALE JOHN CLARKE عليه: 
طريق :1783، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى 315٫997 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/07891/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: اأحمد عبدالحكيم اأحمد يو�شف عبدالملك. الرقم ال�شخ�شي: 900506164

مبنى :635 طريق :5515، مجمع: 255 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 113٫48 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/13849/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 JOSE المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
RAYMUNDO AGUILERA. الرقم ال�شخ�شي: 770801412. مبنى 1 طريق :382، مجمع: 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 188٫422 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   342
اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/12415/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،102: طريق   826 مبنى   .740125591 ال�شخ�شي:  الرقم   .KRISHNARAJ SEKAR عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   226٫081 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحد.   128 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/08398/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليها  المدعى  مكي،  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ELIZABETH IMPRESS LEETE. الرقم ال�شخ�شي: 810239655. مبنى :544 �شقة :408 

طريق :3817، مجمع: 338 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 168٫04 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/16433/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 .920918751 ال�شخ�شي  الرقم   .COOPER PHILLIP SANDEEN SANDEEN SMITH

الر�شوم  مع  دينارًا   143٫39 الدعوى  مو�شوع  المنامة.   342 مجمع:   ،382: طريق   1: مبنى 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.1/12500/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SHAIKH USMAN MAMLEKAR. الرقم ال�شخ�شي 690936729

مبنى :100 طريق :3201، مجمع: 332 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 204٫333 دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.1/07110/2014/02

تبليغ.باحل�سور
التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: MUHAMMAD MOHSIN MUHAMMAD MUHAMMAD YOUSAF. الرقم 
ال�شخ�شي: 910716188. مبنى :2300 طريق :8544، مجمع 985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 203٫77 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/08181/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه محمد 
ر�شا علي محمد عيد. الرقم ال�شخ�شي: 690034946. مبنى :959 طريق 4531، مجمع: 745 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   969٫03 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شند. 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/09338/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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ال�شخ�شي: 880405970. مبنى 1537 �شقة :16  SARADHA SUBRAMANI. الرقم  عليها: 
طريق، البديع مجمع: 473 ابو�شيبع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 116٫266 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/05311/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: VICTOR HUGO VELANDIA VELANDIA PORRAS الرقم ال�شخ�شي: 620901420. 
مبنى :817 طريق :102، مجمع: 128 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 216٫414 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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 217٫867 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/08213/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
GURURAJ PURUSHOTHAM. الرقم ال�شخ�شي: 780470494. مبنى :2935 طريق :243، 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   873٫83 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.6/14395/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD SIDDIQUE. الرقم ال�شخ�شي: 580501469 مبنى 2446 طريق :238، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 878٫993  المنامة. مو�شوع  مجمع: 302 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/20178/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه محمد 
�شليمان بخيت دود. الرقم ال�شخ�شي: 880144530. مبنى :1088 �شقة :23321 مجمع: 303 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 321٫733 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: PAULO CESAR MARQUES MARQUES PICANCO. الرقم ال�شخ�شي: 
580922006. مبنى :2122 �شقة :34 طريق :5718، مجمع: 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 150 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/04841/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليها: 
 1: �شقة   183: مبنى   .930104714 ال�شخ�شي:  الرقم  خمدن.  عبداهلل  ميرزا  محمد  زينب 
طريق :102، مجمع: 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 274٫059 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/21281/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي جا�شم محمد اأحمد العلي. مبنى :1231 طريق :1349، مجمع: 213 المحرق

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 493٫919 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ماجد عبداهلل �شليل. الرقم ال�شخ�شي: 710630611. مبنى :2440 طريق :2831، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 888٫254  ال�شيف. مو�شوع  428 �شاحية 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.4/09266/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،724: طريق   644: مبنى   .500300917 ال�شخ�شي:  الرقم  �شنبه.  علي  عبا�س  مو�شى  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 525٫247  المنامة. مو�شوع  مجمع: 308 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/03310/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: FAISAL NAZIR. مبنى :2446 طريق :238، مجمع: 302 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 342٫678 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/03300/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  النويدرات.   646 :46، مجمع:  :1 طريق  �شقة   621: مبنى   .MAHIR KARTAL عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 341٫045 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/00169/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ميثم منير عبدالر�شول معتوق. مبنى :307 طريق :307، مجمع: 303 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 252٫071 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/20931/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  المنامة.   317 مجمع:   ،1724: طريق  مبنى:234   .ALLIED ARAMS. CO.LTD

الدعوى: طلب مبلغ 1321٫925 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/10791/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   430 مبنى   .871112434 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  �شكور  اإبراهيم  محمد  اأحمد  عليه: 
:1303، مجمع: 813 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 352٫258 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/18928/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: مجيد محمد ح�شن �شنبيه. الرقم ال�شخ�شي: 750703261. مبنى :682 طريق :1408، 
مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 95٫467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.9/18315/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،322: طريق   1252: مبنى   .600717291 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شالم.  عنبر  محمد  بدر  عليه: 
مجمع: 1203 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 344٫675 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/18522/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 1431: مبنى   710706456 ال�شخ�شي:  الرقم  العالي.  عبداهلل  محمد  عبدعلي  يو�شف  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 343٫657  الدعوى: طلب  مو�شوع  واديان.  :840، مجمع: 608  طريق 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/00008/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد جميل اأحمد ابوكبير. مبنى :928 �شقة :22 طريق :3016، مجمع: 330 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 166٫811 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/06006/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BABUL NEAMAY. مبنى :2111 طريق :90، مجمع: 1014 الهملة
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 166٫722 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/06016/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: DEVI LESTARI BT ENEM KARNA. مبنى :304 طريق 2904، مجمع: 329 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226٫957 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.8/03293/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMAD ABDUL BAREK BAREK SARKER. مبنى 254 �شقة :11 طريق :11، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 344٫362  الدعوى: طلب  مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/05876/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
BIJUMON KALLUKKARAN PAPPACHAN. مبنى :1197 طريق 616 مجمع: 306 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 85٫067 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.5/05877/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
HARBINDER PALL. مبنى :778 �شقة :2 طريق :3919، مجمع: 339 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 86٫2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/06537/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اأحمد زكي ح�شين حلمي ال�شعدني. مبنى :281 �شقة :339 طريق :1805، مجمع 318 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 142٫021 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.4/05581/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمود ع�شكر جاللي. مبنى :54 �شقة :14 طريق :4003، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 246٫71 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/05779/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BAJEESH RAMALAYAM. مبنى :1065 طريق :1065، مجمع 306 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 245٫935 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.6/06535/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
خالد عبداهلل جل محمد البلو�شي. مبنى :3639 طريق :2155، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 171٫228 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/06806/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبدالنبي �شعيد عبداهلل اأحمد مبارك. مبنى :583 طريق :2613، مجمع: 736 عالي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 126٫791 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 09102016 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/05765/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   303 مجمع:   2196: طريق   2312: مبنى   .ZAHANGIR ABDUL KUDDUS عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 274٫96 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/17814/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: فاطمة جا�شم اأحمد يو�شف. المدعى عليه رفعت 
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قاعود ح�شين ال�شبرى. الرقم ال�شخ�شي: 800190980. مبنى :358 �شقة :14 طريق :1210، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 200٫261  المنامة. مو�شوع  مجمع: 312 

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

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/05181/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SOFIQUE ABDUL MOTIN. مبنى :1314 طريق :338، مجمع 203 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 161٫169 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/05717/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه جعفر 
عبداهلل ملك مقيم. مبنى :640 �شقة :22 طريق :2109، مجمع: 729 جرداب مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 83٫908 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   649٫01 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   312

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/03133/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى  تيليكوم. وكيل المدعية:  المدعية: �شركة مينا 
 ،1409 طريق   161: مبنى   .720900280 ال�شخ�شي:  الرقم  �شم�س.  اأحمد  محمد  خالد  عليه: 
مجمع: 214 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 134٫438 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/02146/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ممدوح محمد حافظ الغمراوى. مبنى :1359 طريق :2115، مجمع 321 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 313٫451 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/12446/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
دلل �شباح ح�شين داود. الرقم ال�شخ�شي: 850503094. مبنى :1782 طريق 1440، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 125٫343 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   307

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.9/08234/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد عبد رحيل �شاري. الرقم ال�شخ�شي: 720712580. مبنى :130 �شقة :21 طريق 
:14، مجمع: 253 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 132٫882 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/04676/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: امينه عبداهلل علي ح�شن بو�شنيده. الرقم ال�شخ�شي: 841200157. مبنى 888 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   192 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلي.   707 مجمع:   ،725:

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/11854/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خالد اأحمد خمي�س الهندي. الرقم ال�شخ�شي: 811005607. مبنى 1971 طريق :350، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   84٫486 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   203 مجمع: 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

.رقم.الدعوى:.8/08549/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها �شركة 
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مو�شوع  الدراز.   538 مجمع:   ،3857: طريق   2038: مبنى  ذ.م.م.  للمقاولت  الذهبي  الخبير 
الدعوى: طلب مبلغ 799٫232 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.7/03022/2014/02 ...

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 ،1513: طريق   435: مبنى   .930505751 ال�شخ�شي:  الرقم  الحوري.  علي  اأحمد  فهد  محمد 
مجمع: 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 312٫071 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/05031/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
م�شطفى عبدالرحمن محمد خليل. مبنى :3823 �شقة :22 طريق :1864، مجمع: 318 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1086٫01 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/05004/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: RAJACHANDRA PROVEEN RAJAMONY RAJAMONY. مبنى :1051 �شقة :11 
طريق :3721، مجمع: 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 105٫613 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة. 
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/05185/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شعود �شالح علي �شيار. مبنى :882 طريق :724، مجمع: 307 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1780٫237 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم.الدعوى:.7/20922/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد عبداهلل م�شعود اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 730844366. مبنى 654 طريق 3821 
مجمع 338 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 463٫32 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

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

رقم.الدعوى:.7/20922/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد عبداهلل م�شعود اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 730844366. مبنى 654 طريق :3821، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   463٫32 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   338 مجمع: 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.2/05459/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: TERRELL BRANDON JOHNSON. الرقم ال�شخ�شي 830938346. مبنى :1 طريق 
:1043، مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى 348٫04 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

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

رقم.الدعوى:.1/03946/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة البطاقة )كارد كومباني �س.م.ب.م(. وكيل المدعي: رباب عبدالنبي العري�س. 
المدعى عليه: خلف رخي مرزوق ال�شمري. �شارع الخمي�ش�شية - �شارع الق�شيم - مدينة حايل. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2748٫294 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.4/13107/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عي�شى 
علي عي�شى خلف بوح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 831004118. مبنى 2894 طريق :1650، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   337٫133 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1210

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/10822/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BRIAN GEORGE GREENE. الرقم ال�شخ�شي: 850217199 مبنى :1 طريق :،الجفير 
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والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 108٫656  المنامة. مو�شوع  مجمع: 342 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.3/04948/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
 1256: مبنى  ال�شخ�شي 820208507.  الرقم   .ASGAR ALI AHMED ALI ALI BALOCH

�شقة :1 طريق :2113، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272٫939 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.2/03520/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
طريق   21 �شقة   110: مبنى   .731206614 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  دروي�س  اإبراهيم  دينا 
:1532، مجمع: 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 673٫206 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/05325/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،306: طريق   33 مبنى   .730445585 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAYED AKMAL SHAH عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   339٫91 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   338 مجمع: 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/07489/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 2458: مبنى   .810360853 ال�شخ�شي  الرقم   .MUHAMMAD KASHIF SARWAR عليه: 
طريق :238، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 155٫677 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SHAHIN ALAM GIASUDDIN GIASUDDIN UMESAKHATUN. الرقم ال�شخ�شي: 
781119898. مبنى :2421 �شقة :21 طريق :238، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 129٫546 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/10301/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: SHABEENA BANU. الرقم ال�شخ�شي: 680224742. مبنى 18 طريق :1725، مجمع: 
517 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 133٫678 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة



93
العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

رقم.الدعوى:.9/08993/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
AMJAD MEHMOOD KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 870336789. مبنى :1669 طريق :229، 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   77٫197 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.8/15694/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع  �س.ب:5058.   .841008388 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شويخ.  اأحمد  عبداهلل  �شمير  ايمان 

الدعوى: طلب مبلغ 193٫166 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،5335: :468 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 790505452.  الرقم  اأحمد محمود علي �شالح.  عليه: 
مجمع: 523 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 130٫241 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD ARSHAD HAJI AKHTAR HAJI AKHTAR SAID. الرقم ال�شخ�شي: 
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مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   209 مجمع:   ،910: طريق   84: مبنى   .820120120
81٫765 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.5/15135/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،5641: طريق   1337 مبنى   .860244270 ال�شخ�شي:  الرقم   .HIRON OZI ULLAH عليه: 
مجمع: 356 ال�شالحية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226٫52 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/04076/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شقة :23 طريق :4453 مجمع: 244  �شعد. مبنى :2846  ال  ال�شيخ محمد عبداللطيف  ا�شماء 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   181٫65 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عراد. 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/05886/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 730835731. مبنى 1911 �شقة  عليه: خالد عبداهلل علي محمد الكندري. الرقم 
:14 طريق :4563، مجمع: 745 �شند. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 296٫088 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/02510/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
:1 طريق  ال�شخ�شي 731027272. مبنى  الرقم   .ANTHONY SHUTTLESWORTH عليه: 
:382، مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى 355٫49 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/02425/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،5215: :11 طريق  �شقة   315: مبنى  ال�شخ�شي: 840252471.  الرقم  عليه: جمال جرموني. 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   450٫742 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي.   252 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/16565/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: غاده امين محمود امين اأيوب. الرقم ال�شخ�شي: 760936366. مبنى 1083 �شقة :41 
طريق :1417، مجمع: 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 830٫509 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.8/02404/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مريم محمد مال اهلل �شفيع. مبنى :252 �شقة :14 طريق :1301، مجمع: 813 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 135٫971 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.5/03020/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليها فاطمة 
مجمع:   ،1122 طريق   11440: مبنى   .620044160 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  حبيب  علي 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 56٫6 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: Fariba jassim ebrahim alwardi. الرقم ال�شخ�شي 201505294

مبنى :964 �شقة :14 طريق :2719، مجمع: 327 المنامة. مو�شوع الدعوى 596٫332 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.8/17098/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعي: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليها: 
EVAN PAUL NATHANIEL NATHANIEL SELLER. الرقم ال�شخ�شي 830763325. مبنى 
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:211 �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 الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/07335/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MAZHAR IQBAL BALOCH BALOCH BALOCH. الرقم ال�شخ�شي 731130260. مبنى 

:12 �شقة :21 طريق :106، مجمع: 334 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108٫167 دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة.
رقم.الدعوى:.8/18384/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
محمد علي ح�شن خاتم. الرقم ال�شخ�شي: 750706180. مبنى :1325 طريق :4321 مجمع: 
643 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 141٫003 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/13843/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 1: �شقة   118 مبنى   .820517020 ال�شخ�شي:  الرقم   .MANAF KAKKRALI ASHARAF

طريق :905، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 217٫104 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/14252/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: GUNJAN KUNWAR. الرقم ال�شخ�شي: 800456890. مبنى 277 طريق :383، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 117٫867 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   303

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/11869/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليها  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
BARRY LYNN TREMBLE. الرقم ال�شخ�شي: 720162718. مبنى :1 طريق الجفير مجمع: 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   70٫147 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   342
اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/03645/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: خلود ح�شن مال اهلل علي. الرقم ال�شخ�شي: 670400580. مبنى :375 �شقة :1 طريق 
:55، مجمع: 210 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 334٫796 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.1/05941/2014/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: �شالح محمد اإبراهيم عيد. الرقم ال�شخ�شي: 630110328. مبنى 3571 طريق 
:3187،حج مجمع: 734 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/21081/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
679 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 890414459  الرقم  الم�شتبك.  علي  �شالح  م�شعد  بدريه  عليها: 
:5622، مجمع: 1056 الزلق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 52٫566 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية

رقم.الدعوى:.5/03210/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،4115: طريق   878: مبنى    DONNA MAY CRUTO CRUTO SACRAMENTO عليها: 
مجمع: 341 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1113٫239 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/11123/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: KADIR DOKUYUCU. الرقم ال�شخ�شي: 610723448. مبنى 143 �شقة :8 طريق :36، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   333٫767 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدراز.   542 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/14866/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 1893: مبنى   .840573766 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHAMEER MUKKATH MEETHAL

طريق :4154، مجمع: 341 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 301٫894 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   510٫637 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عراد.   244 مجمع: 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/11674/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: بينج فون. الرقم ال�شخ�شي: 1-78341. مبنى :1041 طريق :415 مجمع: 1204 مدينة 
الر�شوم  مع  دينارًا   1227٫42 الدعوى  مو�شوع  عنبر.  محمد  عتيق  فريدة  ل�شاحبتها  حمد 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/17198/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه اأحمد 
�شمير اأحمد توفيق �شالم. الرقم ال�شخ�شي: 780828747. مبنى :1039 طريق 77، مجمع2098. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 278٫995 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/08218/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليها  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مجمع:   ،382 طريق   1: مبنى   .841143110 ال�شخ�شي:  الرقم   .KARA MARIE WALKER

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 781٫204 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   342
اأتعاب المحاماة.

     
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/13831/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه ح�شين 
 ،939: :2574 طريق  ال�شخ�شي: 890807159. مبنى  الرقم  اأحمد عبا�س عبدالكريم محمد. 
مجمع 120. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 308٫036 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.1/08399/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 MARY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
JANE CABANBAN. الرقم ال�شخ�شي: 851136354. مبنى :1418 طريق :840، مجمع: 308 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 270٫844 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/8 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.8/13231/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه �شالمه 
 704 مجمع:   440 طريق  :2393اأ  مبنى   .630065993 ال�شخ�شي:  الرقم  �شباع.  ح�شين  علي 
اأتعاب  �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84٫467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/13666/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ABDUL RAUF. الرقم ال�شخ�شي: 730172929. مبنى :4370 طريق :2165، مجمع:  عليه: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 1275٫65 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   321

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/08177/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ح�شام 
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الدين اأحمد �شيد عبدالوهاب. الرقم ال�شخ�شي: 640112927. مبنى :25 طريق 83، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   704٫323 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مقابة.   505

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/14565/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 760132909. مبنى 1405 طريق  الرقم  بختيار �شفر جعفر محمد.  عليه: حبيب 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 229٫674  القديم. مو�شوع  :3645، مجمع: 363 بالد 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/13399/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 881213365. مبنى :1057 طريق :1537،  الرقم  انام محمد.  عليه: عادل ميرزا 
مجمع: 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 672٫15 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/12299/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   283: مبنى   770618219 ال�شخ�شي  الرقم   .GOVINDAN CHINNADURAI عليه: 
:822، مجمع: 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244٫4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.3/16422/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه اأحمد 
 ،2130 طريق   974: مبنى   .820904945 ال�شخ�شي:  الرقم  خور�شيد.  ا�شياب  افرا  خور�شيد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   52٫393 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/18381/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه �شالح 
محمد ه�شام ال�شريف. الرقم ال�شخ�شي: 791129748. مبنى :170 طريق 3707، مجمع: 537 
بني جمرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333٫765 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/17212/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 LEN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها
BUG ATAN CATAMBIS. الرقم ال�شخ�شي: 830187910. مبنى :1152 طريق :2113، مجمع: 

321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77٫01 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.1/18284/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد 
 ،3218: طريق   1576: مبنى   .871003791 ال�شخ�شي:  الرقم  المولني.  علي  ميرزا  في�شل 
مجمع: 1032 المالكية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 266٫791 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/12124/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرينوكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 925: مبنى   650062868 ال�شخ�شي:  الرقم  العيا�شي.  جمعه  محمد  جمعه  محمد  عليه: 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 932٫936  طريق :2517، مجمع: 456 كرانة. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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 
�شقة :3 طريق :729، مجمع 2912. مو�شوع الدعوى 189٫284 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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

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

:4103، مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى 66٫839 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/14564/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد نبيل من�شور اأحمد الراعي. الرقم ال�شخ�شي: 900135700. مبنى 1669 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   1067٫019 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،229:

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/12570/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
عليه: غلوم ح�شين عبدالوهاب عبا�س محمد. الرقم ال�شخ�شي: 740904353. مبنى 2351 �شقة 
:2 طريق :1146، مجمع: 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80٫414 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/17204/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد 
عبداهلل يو�شف علي جناحي. الرقم ال�شخ�شي: 780404629. مبنى :865 طريق 2110، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 578٫758 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   321

اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.6/06219/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   119 �س.ب   .880913479 ال�شخ�شي:  الرقم  يون�س.  اإبراهيم  محمد  نادي  ا�شامه 

الدعوى: طلب مبلغ 108٫113 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/03151/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 ،4125: :642 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 750801239.  الرقم  عبا�س.  بهرام حبيب  عبدالر�شا 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 316٫733  المنامة. مو�شوع  مجمع: 341 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/08808/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها �شركة 
مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،366: طريق   244: مبنى   .SAHA JAHAN SAIFUL ريتاتل، 

الدعوى: طلب مبلغ 765٫382 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.4/13723/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد 
محمد علي عبداهلل محمد. الرقم ال�شخ�شي: 530067021. مبنى :22 طريق 801 مجمع: 308 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 228٫386 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/17197/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليها  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
انجلينا تنجلو تيقناكو. الرقم ال�شخ�شي: 201422484. مبنى :1072 طريق :3620 مجمع: 436 
ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291٫037 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/16952/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه ب�شام 
بهيج الجلبوط. الرقم ال�شخ�شي: 621023175. مبنى :691 طريق :4230 مجمع: 906 الرفاع 
الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126٫726 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/15449/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: ح�شن عي�شى محمد راهية العجمي. الرقم ال�شخ�شي: 920708897 مبنى 36 طريق :801، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   253٫32 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   308 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/08407/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه محمد 
ال�شخ�شي: 661033660. مبنى :82 طريق 1702، مجمع:  الرقم  ال�شماعيل.  ا�شماعيل  �شرور 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 168٫405 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   317

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/13763/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليها  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
وي�شال بنمومن،بدر محمد اإبراهيم محمد بردولي. الرقم ال�شخ�شي: 201422298 مبنى :693 
�شقة :15 طريق :3519، مجمع: 335 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 346٫365 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/16947/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها امل 
محمد حبيب حاجي عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 771108370. مبنى :572 طريق 2912، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 482٫431 دينارًا مع  729 جرداب. مو�شوع 

اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/11610/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ALHIDAYA FOR U. الرقم ال�شخ�شي: 1-26394. مبنى :1979 طريق 5542، مجمع: 555 
البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/07107/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �س.ب:20774.   .850102030 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  لطيفه 

150٫533 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/09185/2014/02
تبليغ.باحل�سور

علي  جميلة  المدعية:  وكيل  بتلكو.  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
�شلمان اأحمد. المدعى عليه: الطائر ال�شريع للم�شاريع. الرقم ال�شخ�شي: 29991 مبنى :778 
�شقة :2 طريق :3919، مجمع: 339 المنامة ل�شاحبه جا�شم محمد عيد مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 925٫41 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.3/22821/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: وليد اأحمد ال�شافعي. الرقم ال�شخ�شي: 740437844. مبنى :169 �شقة 120 طريق :1405، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   537٫05 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   314 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/18566/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 MANIR المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ABDUR RAHIM. الرقم ال�شخ�شي: 860346552. مبنى :1289 طريق 3729، مجمع: 337 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 192٫306 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.8/17218/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها مريم 
خليل اإبراهيم يو�شف الحايكي. الرقم ال�شخ�شي: 900204524. مبنى :22 طريق 223، مجمع: 
111 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265٫922 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/14239/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 



112
العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

عليه: علي داود �شلمان عبدالح�شن طوق. الرقم ال�شخ�شي: 831205741 مبنى 1262 طريق 
:1813، مجمع: 1018 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 351٫703 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/13795/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 VINOD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
 125: �شقة   315: مبنى   780553772 ال�شخ�شي:  الرقم   .KARAMAL BALAKRISHNAN

طريق :1705، مجمع: 317 المنامة. مو�شوع الدعوى 180٫959 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/12983/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NIPHAPHORN THIANGYOTHA. الرقم ال�شخ�شي 770643426. مبنى :2417 �شقة 
:24 طريق :2831، مجمع: 428 �شاحية ال�شيف مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265٫25 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/13363/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه يا�شن 
هجام. الرقم ال�شخ�شي: 870725530. مبنى :532 طريق :210، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 312٫652 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/13345/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JAYCON MENDOZA TUMANG. الرقم ال�شخ�شي: 770171311. مبنى :701 طريق :143، 

والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 387٫769  المنامة. مو�شوع  مجمع: 340 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/11/8 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/21193/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه   عادل 
خليل �شكري محمد �شحادة. مبنى :2659 طريق :3953، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 75٫76 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/16333/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ELVIS المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
:3 طريق 382، مجمع: 342  مبنى  ال�شخ�شي: 910619298.  الرقم   .GERALDO RIVERA

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   61٫6 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.2/10740/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   1501 مبنى   .860405184 ال�شخ�شي:  الرقم  طريف.  ال  حبيب  عبداهلل  عبا�س  عليه: 
:3029، الحافظة ال�شمالية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 532٫54 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/06700/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 11: �شقة   825: مبنى   .871207869 ال�شخ�شي:  الرقم  النمر.  م�شلح  ناجي  محمد  عليه: 
طريق :1612، مجمع: 216 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 177٫181 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/05730/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شركة المبين لل�شفائح المعدنية. الرقم ال�شخ�شي: 60795. مبنى 1362 طريق :2115، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   224٫18 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/08413/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ال�شيد 
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ها�شم عدنان �شلمان �شبر محمد. الرقم ال�شخ�شي: 810903962. مبنى :3115 �شقة :1 طريق 
:743، مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241٫279 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/04732/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JESSICA SARAH GOMES. الرقم ال�شخ�شي: 851223044. مبنى :80 �شقة :22 مجمع: 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   116٫57 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   326
اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.1/05857/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NAZRUL ISLAM ABDUR ABDUR MIZI. الرقم ال�شخ�شي 850450209. مبنى 606 
طريق :2413، مجمع: 624 العكر. مو�شوع الدعوى 312٫947 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/17848/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 Alex عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
Jacques Yves Marie Postelvinay،ALEXIS JACQUES YVES YVES VINAY. مبنى 

:215 �شقة :86 طريق :1907، مجمع: 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 92٫14 دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.4/00039/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 EDNA المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها

JUMAWAN RIMANDO. مبنى :50 طريق :1101، مجمع: 711 توبلي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72٫35 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.    
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/18870/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 841147493. مبنى 1400 طريق :620،  ELVIS MONJUM MBU. الرقم  عليه: 
مجمع: 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1503٫011 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/07878/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليها: 
فاطمة اإبراهيم را�شد عبدالرحمن �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 790708930. مبنى 502 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   292٫58 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   801 مجمع:   ،121:

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.8/12312/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،4447: :945 طريق  ال�شخ�شي: 900402628. مبنى  الرقم  عليه: ح�شن حميد ح�شن حميد. 
مجمع: 644 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 201٫806 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/07793/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: RASHAL TALUKDER LATE LATE TALUKDER. الرقم ال�شخ�شي: 841140413. 
مبنى :330 �شقة :11 طريق :206، مجمع: 302 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325٫017 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/06853/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: ايمان عبدالجليل �شالح ال�شالح ال�شداخ. الرقم ال�شخ�شي 700404872 مبنى :3438 
الر�شوم  مع  دينارًا   193٫45 الدعوى  مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع:   ،2185: طريق   12: �شقة 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/05667/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: �شريف ح�شن عبده ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 790359499. مبنى :1469 طريق :3933، 
مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 390٫08 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/08183/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه يون�س 
علي را�شد الف�شل الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 921106661. مبنى :708 طريق :3323، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 949٫201  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   933

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/03795/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   1853 مبنى   .850307910 ال�شخ�شي:  الرقم  �شالح.  اأحمد  �شالح  ح�شن  �شالح  عليه: 
:2339، مجمع: 623 العكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77٫287 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/21368/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شرقي.  الرفاع  �شلمان ح�شن حاجي. مبنى :653 طريق :3711، مجمع: 937  عليه: عبداهلل 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100٫103 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/08376/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ح�شن 
اأحمد اإبراهيم اأحمد ثاني. الرقم ال�شخ�شي: 820806307. مبنى :592 �شقة :2 طريق :1616، 
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 الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/08972/2014/02
تبليغ.باحل�سور

هيا  عليها  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  لالت�شالت.  فيفا  �شركة  المدعية: 
 706 مجمع:   641: طريق   1491: مبنى   .1-18794 ال�شخ�شي:  الرقم  اليا�شي.  ماجد  خليفه 
اأتعاب  �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254٫53 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/07676/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: AHIDULLAH SURAJ MIA. الرقم ال�شخ�شي: 700302301 مبنى 582 طريق :1706، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 167٫388  المنامة. مو�شوع  مجمع: 317 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة



120
العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

رقم.الدعوى:.8/06588/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
EMMANUEL MARASIGAN VENERACION. الرقم ال�شخ�شي 810707900. مبنى :367 

طريق :1209، مجمع: 913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 447٫213 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/07478/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 48: �شقة   991: ال�شخ�شي 670901318 مبنى  الرقم   .MATEEN AHMAD HASHMI عليه: 
طريق :3320، مجمع: 333 المنامة. مو�شوع الدعوى 241٫656 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/04854/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
يو�شف علي اأحمد ال�شيخ بوب�شيت. الرقم ال�شخ�شي: 690400764. مبنى :1320 طريق :2543، 
مجمع: 925 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 305٫6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/18671/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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 .740148583 ال�شخ�شي  الرقم   .MATWANKAR MAQBOOL ABDUL ABDUL GANI

مبنى :185 �شقة :21 طريق :2506، مجمع: 325 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 185٫351 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/18145/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   2441: مبنى   680325360 ال�شخ�شي  الرقم   .RAMASWAMY KARPAKLA عليه: 
:328، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى 476٫199 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/02259/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   858 مبنى   .780503759 ال�شخ�شي:  الرقم  الرويعي.  علي  اأحمد  �شعد  محمد  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 960٫72  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   814 مجمع:   ،1418:

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/06088/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: JONER ATIENZA VERANGA. الرقم ال�شخ�شي 790139898 مبنى: A2210 طريق 
:2827، مجمع: 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى 155٫041 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.8/19837/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ماهر عبدالهادي ا�شماعيل اأحمد جامع. مبنى :938 طريق :837، مجمع 408 �شناب�س. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 770٫328 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.2/01282/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: قايد �شالم علي الع�شب. الرقم ال�شخ�شي: 900117087. مبنى :1 �شقة 1 طريق :1413، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   67٫041 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   214 مجمع: 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.3/01328/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 3686: مبنى   .MOHAMMED NURUL AFSAR MOHAMMED MOHAMMED IDRIS

الر�شوم  مع  دينارًا   232٫318 الدعوى  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع:   ،473: طريق   54: �شقة 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.9/05118/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خالد مبارك فرج �شعد الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 841002495. مبنى 256 طريق :53، 
مجمع: 552 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 128٫9 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/12495/2015/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: MUHAMMAD WALAYAT MUHAMMAD MUHAMMAD ELLAHI. الرقم 
الدعوى:  القرين. مو�شوع  :6721، مجمع 967  :1303 طريق  ال�شخ�شي: 690342187. مبنى 

طلب مبلغ 200٫072 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/06220/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد جواد جا�شم ح�شن المحو�س. الرقم ال�شخ�شي: 580013952. مبنى :43 طريق :320، 
مجمع: 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 206٫8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/15220/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
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الكترونيات الوكرة. الرقم ال�شخ�شي: 56633-6. مبنى :77 �شقة :11 طريق 360، مجمع: 360 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 152٫163  الدعوى: طلب  الزنج. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/01212/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 302 مجمع:   206: طريق   11: �شقة   330: مبنى   .HARSHANDEEP SINGH GHUMAN

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297٫115 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/12494/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ROGER RAMIREZ REYES. الرقم ال�شخ�شي: 690453515  مبنى :91 �شقة :503 
الر�شوم  مع  دينارًا   339٫2 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   314 مجمع:   ،13: طريق 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/09615/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،229: طريق   1669 مبنى   920318630 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD ADNAN عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 312٫124  المنامة. مو�شوع  مجمع: 302 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.4/08568/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 ،159: طريق   422: مبنى   .890710791 ال�شخ�شي:  الرقم  زايد.  �شلمان  ح�شن  ميرزا  زينب 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   87٫855 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   301 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/05264/2014/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: فهد اأحمد اإبراهيم اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 791000788. مبنى :140 �شقة :2 
طريق :2504، مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 364٫49 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/05055/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ال�شيد محمد في�شل محمد عي�شى العبار. الرقم ال�شخ�شي:  871102528

دينارًا مع  مبلغ 286٫248  الدعوى: طلب  �شناب�س. مو�شوع  :8، مجمع: 408  :42 طريق  مبنى 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.9/06761/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 ،3306 طريق   122: �شقة   253: مبنى   .870233688 ال�شخ�شي:  الرقم   .GURMEJ SINGH

والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 300٫287  المنامة. مو�شوع  مجمع: 333 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.5/15961/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها �شحى 
�شافره.   944 مجمع   ،4428: طريق   1421: مبنى   .921022514 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شالمي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 493٫888 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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 الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/08726/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ZACCHAEUS GITANO GLASS. الرقم ال�شخ�شي: 881231967. مبنى :1 طريق :382، 
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والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 695٫079  المنامة. مو�شوع  مجمع: 342 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.6/11453/2014/02

تبليغ.باحل�سور
 CALVIN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
BERNARD THOMAS. الرقم ال�شخ�شي: 651101395. مبنى :1 طريق :382، مجمع: 342 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 260٫025 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.6/20083/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 JUAN ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها  تليكوم. وكيل المدعية:  المدعية: �شركة ميتا 
 781: مبنى   .780455088 ال�شخ�شي  الرقم   .ARCADIO JIMENEZ JIMENEZ MONTE

�شقة :36 طريق :3630، مجمع: 336 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/19811/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 THOMAS المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
الب�شيتين.   228 مجمع:   2834: طريق   72: �شقة   2354: مبنى   .ALLEN CRAWFORD JR

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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، 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   89٫4 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  اأمواج.  جزر   257 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/05365/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 11: �شقة   1663 مبنى   .730717747 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANALYN VILLAS AL AL عليها: 
طريق :3738، مجمع: 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 259٫48 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/08373/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه علي ماجد 
ال�شيد ها�شم ر�شا علوي. الرقم ال�شخ�شي: 840606761. مبنى :1616 طريق :1447، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   181٫054 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   914

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة



129
العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

رقم.الدعوى:.9/01883/2014/02
تبليغ.باحل�سور

ح�شنين  ريم  المدعية:  وكيل  والال�شلكية.  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
عبدالر�شول خلف. المدعى عليه: ال�شيد علي اأحمد محمد �شرف. الرقم ال�شخ�شي 750505923. 
الر�شوم  مبنى :2019 طريق :2731، مجمع: 527 �شار. مو�شوع الدعوى 740٫032 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/09206/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه عي�شى 
:53 طريق 40، مجمع: 540  مبنى  ال�شخ�شي: 610901141.  الرقم  ال�شيد جعفر علوي علي. 
اأتعاب  الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107٫544 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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

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

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/03646/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
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عليه: ABDUL RAUFF MOHAMED. الرقم ال�شخ�شي: 631108971 مبنى :460 طريق :813، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   245٫116 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   308 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/06095/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 - الدبلومات  برج  بناية  ال�شخ�شي: 820909947.  الرقم  ابوبكر.  اأحمد عبداهلل محمد  عليه: 
الطابق التا�شع- مكتب 903- طريق 1705 المنامة 317. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 782٫818 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/06553/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود.المدعى عليه �شلمان 
الدعوى:  مو�شوع  البديع   552 :5217، مجمع:  :505 طريق  مبنى  المهندي.  را�شد ح�شن  �شند 

طلب مبلغ 586٫04 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/11360/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه 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 الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
برج  بناية   .881235601 ال�شخ�شي  الرقم   .JACQUALYNN OCTAVIA LEAK عليه: 
الدبلومات - الطابق التا�شع- مكتب 903- طريق 1705 المنامة 317. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 333٫07 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/00444/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 522 مجمع:   ،2210 طريق   9: �شقة   449: مبنى   .BENJAMIN SHEBY MESHACH عليه: 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 623٫714 دينارًا مع  باربار. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/01139/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 KULDIP المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
SINGH. مبنى :432 طريق :2210، مجمع: 522 باربار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 349٫912 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.7/06286/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
عليها: �شركة مودرن �شمارت هومز انترنا�شونال. الرقم ال�شخ�شي: 87245. مبنى 655 �شقة :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 5 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/05819/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   73 مبنى   700600140 ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  عبدالرحمن  اإبراهيم  �شعيد  عليه: 
:2608،. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 111٫787 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/02015/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
مو�شوع   .5520 بريد  �شندوق   .690454228 ال�شخ�شي:  الرقم   .JELANE ADEME عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 3122٫18 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/07534/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
طريق:   1: مبنى   .870614525 ال�شخ�شي:  الرقم   .BRYON ERIC ALLEN عليه:  المدعى 
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الر�شوم  مع  دينارًا   287٫118 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   342 مجمع:  الجفير 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.6/05376/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 24: �شقة   32 مبنى   .831124350 ال�شخ�شي:  الرقم   .PINANONG RIYAPANT عليه: 
طريق :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 الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/07359/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
طريق   21: �شقة   1777: مبنى   .791101436 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  �شليمان  موؤمن  عليه: 
:2427، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 61٫7 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/05886/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 730835731. مبنى 1911 �شقة  عليه: خالد عبداهلل علي محمد الكندري. الرقم 
:14 طريق :4563، مجمع: 745 �شند. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 296٫088 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/02510/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
:1 طريق  ال�شخ�شي 731027272. مبنى  الرقم   .ANTHONY SHUTTLESWORTH عليه: 
:382، مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى 355٫49 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/02425/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،5215: :11 طريق  �شقة   315: مبنى  ال�شخ�شي: 840252471.  الرقم  عليه: جمال جرموني. 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   450٫742 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي.   252 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/16565/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: غاده امين محمود امين اأيوب. الرقم ال�شخ�شي: 760936366. مبنى 1083 �شقة :41 
طريق :1417، مجمع: 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 830٫509 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.8/02404/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مريم محمد مال اهلل �شفيع. مبنى :252 �شقة :14 طريق :1301، مجمع: 813 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 135٫971 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/03020/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليها فاطمة 
مجمع:   ،1122 طريق   11440: مبنى   .620044160 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  حبيب  علي 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 56٫6 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/18384/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
محمد علي ح�شن خاتم. الرقم ال�شخ�شي: 750706180. مبنى :1325 طريق :4321 مجمع: 
643 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 141٫003 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/05941/2014/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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المدعى عليه: �شالح محمد اإبراهيم عيد. الرقم ال�شخ�شي: 630110328. مبنى 3571 طريق 
:3187،حج مجمع: 734 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/21081/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: بدريه م�شعد �شالح علي الم�شتبك. الرقم ال�شخ�شي: 890414459. مبنى 679 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   52٫566 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الزلق.   1056 مجمع:   ،5622:

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية

رقم.الدعوى:.9/11123/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: KADIR DOKUYUCU. الرقم ال�شخ�شي: 610723448. مبنى 143 �شقة :8 طريق :36، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   333٫767 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدراز.   542 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/14866/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SHAMEER MUKKATH MEETHAL. الرقم ال�شخ�شي: 840573766 مبنى :1893 طريق 

الر�شوم  مع  دينارًا   301٫894 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   341 مجمع:   ،4154:
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   510٫637 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عراد.   244 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/11674/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: بينج فون. الرقم ال�شخ�شي: 1-78341. مبنى :1041 طريق :415 مجمع: 1204 مدينة 
الر�شوم  مع  دينارًا   1227٫42 الدعوى  مو�شوع  عنبر.  محمد  عتيق  فريدة  ل�شاحبتها  حمد 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/17198/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه اأحمد 
�شمير اأحمد توفيق �شالم. الرقم ال�شخ�شي: 780828747. مبنى :1039 طريق 77، مجمع2098. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 278٫995 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.9/08218/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 KARA المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
 342 مجمع:   ،382: طريق   1: مبنى   .841143110 ال�شخ�شي:  الرقم   .MARIE WALKER

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 781٫204 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.1/13831/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه ح�شين 
 ،939: :2574 طريق  ال�شخ�شي: 890807159. مبنى  الرقم  اأحمد عبا�س عبدالكريم محمد. 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   308٫036 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .120 مجمع 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/08399/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 MARY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
JANE CABANBAN. الرقم ال�شخ�شي: 851136354. مبنى :1418 طريق :840، مجمع: 308 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 270٫844 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/8 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.8/13231/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه �شالمه 
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 704 مجمع:   440 طريق  :2393اأ  مبنى   .630065993 ال�شخ�شي:  الرقم  �شباع.  ح�شين  علي 
اأتعاب  �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84٫467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/13666/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ABDUL RAUF. الرقم ال�شخ�شي: 730172929. مبنى :4370 طريق :2165، مجمع:  عليه: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 1275٫65 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   321

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/08177/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ح�شام 
الدين اأحمد �شيد عبدالوهاب. الرقم ال�شخ�شي: 640112927. مبنى :25 طريق 83، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   704٫323 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مقابة.   505

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/14565/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 760132909. مبنى 1405 طريق  الرقم  بختيار �شفر جعفر محمد.  عليه: حبيب 
الر�شوم  مع  دينار   229٫674 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  القديم.  بالد   363 مجمع:   ،3645:

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.3/13399/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 881213365. مبنى :1057 طريق :1537،  الرقم  انام محمد.  عليه: عادل ميرزا 
مجمع: 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 672٫15 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/12299/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: GOVINDAN CHINNADURAI. الرقم ال�شخ�شي: 770618219

مبنى :283 طريق :822، مجمع: 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244٫4 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.3/16422/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه اأحمد 
 ،2130: طريق   974: مبنى   .820904945 ال�شخ�شي:  الرقم  خور�شيد.  ا�شياب  افرا  خور�شيد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   52٫393 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.3/18381/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه �شالح 
محمد ه�شام ال�شريف. الرقم ال�شخ�شي: 791129748. مبنى :170 طريق 3707، مجمع: 537 
بني جمرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333٫765 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/17212/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 LEN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها
BUG ATAN CATAMBIS. الرقم ال�شخ�شي: 830187910. مبنى :1152 طريق :2113، مجمع: 

321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77٫01 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.    

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.1/18284/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد 
 ،3218: طريق   1576: مبنى   .871003791 ال�شخ�شي:  الرقم  المولني.  علي  ميرزا  في�شل 
مجمع: 1032 المالكية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 266٫791 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/12124/2015/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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المدعى عليه: محمد جمعه محمد جمعه العيا�شي. الرقم ال�شخ�شي: 650062868 مبنى :925 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 932٫936  طريق :2517، مجمع: 456 كرانة. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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 
�شقة :3 طريق :729، مجمع 2912. مو�شوع الدعوى 189٫284 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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

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

:4103، مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى 66٫839 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/14564/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد نبيل من�شور اأحمد الراعي. الرقم ال�شخ�شي: 900135700. مبنى 1669 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   1067٫019 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،229:

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.2/12570/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
عليه: غلوم ح�شين عبدالوهاب عبا�س محمد. الرقم ال�شخ�شي: 740904353. مبنى 2351 �شقة 
:2 طريق :1146، مجمع: 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80٫414 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/17204/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد 
عبداهلل يو�شف علي جناحي. الرقم ال�شخ�شي: 780404629. مبنى :865 طريق 2110، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 578٫758 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   321

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/06219/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ا�شامه نادي محمد اإبراهيم يون�س. الرقم ال�شخ�شي: 880913479. �س.ب 119

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108٫113 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.7/03151/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 ،4125: :642 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 750801239.  الرقم  عبا�س.  بهرام حبيب  عبدالر�شا 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 316٫733  المنامة. مو�شوع  مجمع: 341 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/08808/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها �شركة 
مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،366: طريق   244: مبنى   .SAHA JAHAN SAIFUL،ريتاتل

الدعوى: طلب مبلغ 765٫382 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/13723/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد 
محمد علي عبداهلل محمد. الرقم ال�شخ�شي: 530067021. مبنى :22 طريق 801، مجمع: 308 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 228٫386 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/17197/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليها  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
انجلينا تنجلو تيقناكو. الرقم ال�شخ�شي: 201422484. مبنى :1072 طريق :3620 مجمع: 436 
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ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291٫037 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.7/16952/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه ب�شام 
بهيج الجلبوط. الرقم ال�شخ�شي: 621023175. مبنى :691 طريق :4230 مجمع: 906 الرفاع 
الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126٫726 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/15449/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   36: مبنى   920708897 ال�شخ�شي:  الرقم  العجمي.  راهيه  محمد  عي�شى  ح�شن  عليه: 
:801، مجمع: 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 253٫32 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/08407/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه محمد 
ال�شخ�شي: 661033660. مبنى :82 طريق 1702، مجمع:  الرقم  ال�شماعيل.  ا�شماعيل  �شرور 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 168٫405 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   317

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



146
العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/13763/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه وي�شال 
مبنى:693   201422298 ال�شخ�شي:  الرقم  بردولي.  محمد  اإبراهيم  محمد  بدر  مومن،  بن 
الر�شوم  الدعوى 346٫365 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع  �شقة :15 طريق :3519، مجمع: 335 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/16947/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها امل 
محمد حبيب حاجي عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 771108370. مبنى :572 طريق 2912، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 482٫431 دينارًا مع  729 جرداب. مو�شوع 

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/11610/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ALHIDAYA FOR U. الرقم ال�شخ�شي: 1-26394. مبنى :1979 طريق 5542، مجمع: 555 
البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.1/07107/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �س.ب:20774.   .850102030 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  لطيفه 

150٫533 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/09185/2014/02
تبليغ.باحل�سور

علي  جميلة  المدعية:  وكيل  بتلكو.  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
�شلمان اأحمد. المدعى عليه: الطائر ال�شريع للم�شاريع. الرقم ال�شخ�شي: 29991 مبنى :778 
�شقة :2 طريق :3919، مجمع: 339 المنامة ل�شاحبه جا�شم محمد عيد مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 925٫41 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/22821/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: وليد اأحمد ال�شافعي. الرقم ال�شخ�شي: 740437844. مبنى :169 �شقة 120 طريق :1405، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   537٫05 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   314 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/18566/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 MANIR المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ABDUR RAHIM. الرقم ال�شخ�شي: 860346552. مبنى :1289 طريق 3729، مجمع: 337 
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المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 192٫306 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.8/17218/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها مريم 
خليل اإبراهيم يو�شف الحايكي. الرقم ال�شخ�شي: 900204524. مبنى :22 طريق 223، مجمع: 
111 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265٫922 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/14239/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: علي داود �شلمان عبدالح�شن طوق. الرقم ال�شخ�شي: 831205741 مبنى 1262 طريق 
الر�شوم  دينار مع  الدعوى: طلب مبلع 351٫703  :1813، مجمع: 1018 مدينة حمد. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/13795/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
VINOD KARAMAL BALAKRISHNAN. الرقم ال�شخ�شي: 780553772 مبنى :315 �شقة 

مع  دينارًا  مبلغ 180٫959  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.  :1705، مجمع: 317  :125 طريق 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/12983/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NIPHAPHORN THIANGYOTHA. الرقم ال�شخ�شي 770643426. مبنى :2417 �شقة 
:24 طريق :2831، مجمع: 428 �شاحية ال�شيف مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265٫25 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/13345/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JAYCON MENDOZA TUMANG. الرقم ال�شخ�شي: 770171311. مبنى 701 طريق :143، 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   387٫769 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/8 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/21193/2015/02
تبليغ.باحل�سور

خليل  عادل  عليه:  المدعى  جواد.  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
�شكري محمد �شحاده. مبنى :2659 طريق :3953، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى:  

75٫76 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة



150
العدد: 3277 - الخميس 1 سبتمبر 2016

رقم.الدعوى:.2/16333/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 ELVIS المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
:3 طريق 382، مجمع: 342  مبنى  ال�شخ�شي: 910619298.  الرقم   .GERALDO RIVERA

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   61٫6 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.2/10740/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   1501 مبنى   .860405184 ال�شخ�شي:  الرقم  طريف.  ال  حبيب  عبداهلل  عبا�س  عليه: 
:3029، الحافظة ال�شمالية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 532٫54 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/06700/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد ناجي م�شلح النمر. الرقم ال�شخ�شي: 871207869. مبنى :825 �شقة :11 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   177٫181 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   216 مجمع:   ،1612:

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/05730/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليها: �شركة المبين لل�شفائح المعدنية. الرقم ال�شخ�شي: 60795. مبنى :1362 طريق :2115، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   224٫18 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/08413/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ال�شيد 
ها�شم عدنان �شلمان �شبر محمد. الرقم ال�شخ�شي: 810903962. مبنى :3115 �شقة :1 طريق 
:743، مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241٫279 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/04732/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليها  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JESSICA SARAH GOMES. الرقم ال�شخ�شي: 851223044. مبنى :80 �شقة :22 مجمع: 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   116٫57 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   326
اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.1/05857/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NAZRUL ISLAM ABDUR ABDUR MIZI. الرقم ال�شخ�شي 850450209. مبنى :606 
طريق :2413، مجمع: 624 العكر. مو�شوع الدعوى 312٫947 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة. 
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.4/00039/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 EDNA المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها

JUMAWAN RIMANDO. مبنى :50 طريق :1101، مجمع: 711 توبلي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72٫35 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/18870/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 841147493. مبنى 1400 طريق :620،  ELVIS MONJUM MBU. الرقم  عليه: 
مجمع: 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1503٫011 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/07878/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليها: 
فاطمة اإبراهيم را�شد عبدالرحمن �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 790708930. مبنى 502 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   292٫58 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   801 مجمع:   ،121:

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.8/12312/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،4447: :945 طريق  ال�شخ�شي: 900402628. مبنى  الرقم  عليه: ح�شن حميد ح�شن حميد. 
مجمع: 644 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 201٫806 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/05667/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شريف ح�شن عبده ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 790359499. مبنى :1469 طريق :3933، 
مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 390٫08 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/08183/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه يون�س 
علي را�شد الف�شل الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 921106661. مبنى :708 طريق :3323، مجمع: 
933 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 949٫201 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/03795/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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طريق   1853 مبنى   .850307910 ال�شخ�شي:  الرقم  �شالح.  اأحمد  �شالح  ح�شن  �شالح  عليه: 
:2339، مجمع: 623 العكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77٫287 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/21368/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شرقي.  الرفاع  �شلمان ح�شن حاجي. مبنى :653 طريق :3711، مجمع: 937  عليه: عبداهلل 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100٫103 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.2/08376/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ح�شن 
اأحمد اإبراهيم اأحمد ثاني. الرقم ال�شخ�شي: 820806307. مبنى :592 �شقة :2 طريق :1616، 
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 الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/08972/2014/02
تبليغ.باحل�سور

هيا  عليها  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  لالت�شالت.  فيفا  �شركة  المدعية: 
 706 مجمع:   641: طريق   1491: مبنى   .1-18794 ال�شخ�شي:  الرقم  اليا�شي.  ماجد  خليفه 
اأتعاب  �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254٫53 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/07676/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: AHIDULLAH SURAJ MIA. الرقم ال�شخ�شي: 700302301 مبنى 582 طريق :1706، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 167٫388  المنامة. مو�شوع  مجمع: 317 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/06588/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
EMMANUEL MARASIGAN VENERACION. الرقم ال�شخ�شي 810707900. مبنى :367 

طريق :1209، مجمع: 913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 447٫213 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/07478/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 48: �شقة   991: ال�شخ�شي 670901318 مبنى  الرقم   .MATEEN AHMAD HASHMI عليه: 
طريق :3320، مجمع: 333 المنامة. مو�شوع الدعوى 241٫656 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.1/04854/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
يو�شف علي اأحمد ال�شيخ بوب�شيت. الرقم ال�شخ�شي: 690400764. مبنى :1320 طريق :2543، 
مجمع: 925 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 305٫6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/18671/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 .740148583 ال�شخ�شي  الرقم   .MATWANKAR MAQBOOL ABDUL ABDUL GANI

مبنى :185 �شقة :21 طريق :2506، مجمع: 325 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 185٫351 
دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/18145/2015/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 2441: ال�شخ�شي 680325360 مبنى  الرقم   .RAMASWAMY KARPAKLA عليه:  المدعى 
الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 476٫199  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  :328، مجمع: 302  طريق 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.3/02259/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   858 مبنى   .780503759 ال�شخ�شي:  الرقم  الرويعي.  علي  اأحمد  �شعد  محمد  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 960٫72  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   814 مجمع:   ،1418:

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/06088/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: JONER ATIENZA VERANGA. الرقم ال�شخ�شي 790139898 مبنى :A2210 طريق 
:2827، مجمع: 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى 155٫041 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/19837/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ماهر عبدالهادي ا�شماعيل اأحمد جامع. مبنى :938 طريق :837، مجمع 408 �شناب�س. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 770٫328 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/01282/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: قايد �شالم علي الع�شب. الرقم ال�شخ�شي: 900117087. مبنى :1 �شقة 1 طريق :1413، 
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   67٫041 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   214 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.3/01328/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 3686: مبنى   .MOHAMMED NURUL AFSAR MOHAMMED MOHAMMED IDRIS

الر�شوم  مع  دينارًا   232٫318 الدعوى  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع:   ،473: طريق   54: �شقة 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/05118/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
:256 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 841002495.  الرقم  الدو�شري.  �شعد  فرج  مبارك  عليه: خالد 
:53، مجمع: 552 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 128٫9 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/12495/2015/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: MUHAMMAD WALAYAT MUHAMMAD MUHAMMAD ELLAHI. الرقم 
الدعوى:  القرين. مو�شوع  :6721، مجمع 967  :1303 طريق  ال�شخ�شي: 690342187. مبنى 

طلب مبلغ 200٫072 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/06220/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد جواد جا�شم ح�شن المحرو�س. الرقم ال�شخ�شي: 580013952. مبنى :43 طريق :320، 
مجمع: 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 206٫8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/15220/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الكترونيات الوكرة. الرقم ال�شخ�شي: 56633-6. مبنى :77 �شقة :11 طريق 360، مجمع: 360 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 152٫163  الدعوى: طلب  الزنج. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/01212/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 302 مجمع:   ،206: طريق   11: �شقة   330: مبنى   .HARSHANDEEP SINGH GHUMAN

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297٫115 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.9/12494/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 503: �شقة  ال�شخ�شي: 690453515 مبنى 91  الرقم   .ROGER RAMIREZ REYES عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   339٫2 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   314 مجمع:   ،13: طريق 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/09615/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،229: طريق   1669 مبنى   920318630 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD ADNAN عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   312٫124 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/08568/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 ،159: طريق   422: مبنى   .890710791 ال�شخ�شي:  الرقم  زايد.  �شلمان  ح�شن  ميرزا  زينب 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   87٫855 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   301 مجمع: 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/05264/2014/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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المدعى عليه: فهد اأحمد اإبراهيم اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 791000788. مبنى :140 �شقة :2 
طريق :2504، مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 364٫49 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/05055/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ال�شيد محمد في�شل محمد عي�شى العبار. الرقم ال�شخ�شي: 871102528

دينارًا مع  مبلغ 286٫248  الدعوى: طلب  �شناب�س. مو�شوع  :8، مجمع: 408  :42 طريق  مبنى 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/06761/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 ،3306 طريق   122: �شقة   253: مبنى   .870233688 ال�شخ�شي:  الرقم   .GURMEJ SINGH

والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 300٫287  المنامة. مو�شوع  مجمع: 333 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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.     
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.1/08726/2014/02

تبليغ.باحل�سور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ZACCHAEUS GITANO GLASS. الرقم ال�شخ�شي: 881231967. مبنى :1 طريق :382، 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   695٫079 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   342 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.6/11453/2014/02

تبليغ.باحل�سور
 CALVIN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
BERNARD THOMAS. الرقم ال�شخ�شي: 651101395. مبنى :1 طريق :382، مجمع: 342 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 260٫025 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.    

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.6/20083/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 JUAN المدعى عليها  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:  وكيل  تليكوم.  �شركة ميتا  المدعية: 
 781: مبنى   .780455088 ال�شخ�شي  الرقم   .ARCADIO JIMENEZ JIMENEZ MONTE

�شقة :36 طريق :3630، مجمع: 336 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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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
الب�شيتين.   228 مجمع:   ،2834: طريق   72: �شقة   2354: مبنى   .ALLEN CRAWFORD JR

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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، 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   89٫4 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  اأمواج.  جزر   257 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/05365/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 11: �شقة   1663 مبنى   .730717747 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANALYN VILLAS AL AL عليها: 
طريق :3738، مجمع: 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 259٫48 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/08373/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه علي ماجد 
ال�شيد ها�شم ر�شا علوي. الرقم ال�شخ�شي: 840606761. مبنى :1616 طريق :1447، مجمع: 
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   181٫054 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   914
ومقابل اأتعاب المحاماة.     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/01883/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية وال�شلكية. وكيل المدعية: ريم ح�شنين عبدالر�شول 
مبنى   .750505923 ال�شخ�شي  الرقم  �شرف.  محمد  اأحمد  علي  ال�شيد  عليه:  المدعى  خلف. 
الر�شوم  مع  دينارًا   740٫032 الدعوى  مو�شوع  �شار.   527 مجمع:   ،2731: طريق   2019:

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/09206/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه عي�شى 
:53 طريق 40، مجمع: 540  مبنى  ال�شخ�شي: 610901141.  الرقم  ال�شيد جعفر علوي علي. 
اأتعاب  الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107٫544 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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

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

المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/03646/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: ABDUL RAUFF MOHAMED. الرقم ال�شخ�شي 631108971 مبنى :460 طريق :813، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 245٫116  المنامة. مو�شوع  مجمع: 308 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/06095/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 - الدبلومات  برج  بناية  ال�شخ�شي: 820909947.  الرقم  ابوبكر.  اأحمد عبداهلل محمد  عليه: 
الطابق التا�شع- مكتب 903- طريق 1705 المنامة 317. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 782٫818 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/06553/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه �شلمان 
الدعوى:   مو�شوع  البديع   552 :5217، مجمع:  :505 طريق  مبنى  المهندي.  را�شد ح�شن  �شند 

586٫04 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.2/11360/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه فوزي 
 324 مجمع:  طريق2421   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 الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
برج  بناية   .881235601 ال�شخ�شي  الرقم   .JACQUALYNN OCTAVIA LEAK عليه: 
الدبلومات - الطابق التا�شع- مكتب 903- طريق 1705 المنامة 317. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 333٫07 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/00444/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 522 مجمع:   ،2210 طريق   9: �شقة   449: مبنى   .BENJAMIN SHEBY MESHACH عليه: 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 623٫714 دينارًا مع  باربار. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/01139/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 KULDIP المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
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SINGH. مبنى :432 طريق :2210، مجمع: 522 باربار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 349٫912 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/06286/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  خليفه.  ال  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 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/05819/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   73 مبنى   700600140 ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  عبدالرحمن  اإبراهيم  �شعيد  عليه: 
:2608، مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 111٫787 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/02015/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
مو�شوع   .5520 بريد  �شندوق   .690454228 ال�شخ�شي:  الرقم   .JELANE ADEME عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 3122٫18 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/07534/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق:،الجفير   1: مبنى   .870614525 ال�شخ�شي:  الرقم   .BRYON ERIC ALLEN عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 287٫118  المنامة. مو�شوع  مجمع: 342 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/05376/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 24: �شقة   32 مبنى   .831124350 ال�شخ�شي:  الرقم   .PINANONG RIYAPANT عليه: 
الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 335٫28  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  :4201، مجمع: 342  طريق 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/07359/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
طريق   21: �شقة   1777: مبنى   .791101436 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  �شليمان  موؤمن  عليه: 
:2427، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 61٫7 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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اإعالنات.اأموال.القا�سرين

اإعالن.رقم.20160197
اأن كل من له طلب على المتوفي علي عبداهلل ح�شين فالمرزي، من �شكنة الحد  نعلن للعموم 
ويحمل رقم �شكاني 540118389، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.رقم.20160245
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفاة �شيخه را�شد عبداللطيف الدلهان، من �شكنة عراد 
وتحمل رقم �شكاني 830301836، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفاة عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.رقم.20160246
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي ح�شين محمد �شادق ح�شين، من �شكنة مدينة حمد  
ويحمل رقم �شكاني 520108345، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.رقم.20160249
�شكنة  من  عبداهلل،  عبدالح�شين  جعفر  ح�شين  المتوفي  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
مدينة حمد ويحمل رقم �شكاني 840909381، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، 
وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى 

المتوفي عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
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اإعالن.رقم.20160251
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي ح�شن محمود ع�شكر عبا�س، من �شكنة توبلي  ويحمل 
رقم �شكاني 871208679، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه اإعالم 

الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160255
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي احمد عبدالجبار عي�شى ال�شواد، من �شكنة المنامة  
ويحمل رقم �شكاني 610046691، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160242
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي عثمان يعقوب يو�شف الظاعن، من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي  ويحمل رقم �شكاني 610101536، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160243
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي عبدالحميد ح�شن محمد العلي، من �شكنة المنامه 
ويحمل رقم �شكاني 550119930، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
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اإعالن.20160248
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي با�شم في�شل جا�شم العري�س، من �شكنة �شلماباد  
ويحمل رقم �شكاني 670104043، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
اإعالن.20160252

نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي محمد ابراهيم جمعه المقله، من �شكنة مدينة حمد 
ويحمل رقم �شكاني 550053530، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160253
القرية   �شكنة  من  جواد،  علي  من�شور  ابراهيم  المتوفي  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاني 640059392، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160254
الماجد، من �شكنة  ال�شيد مجيد محمد  المتوفي محمود  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
المنامة ويحمل رقم �شكاني 650069161، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160256
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفاة ناهيد حمزه رحمه اهلل رحيمي  من �شكنة المنامة  
وتحمل رقم �شكاني 681000996 ، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
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اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفاة عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.


