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.اأمر.ملكي.رقم.)52(.ل�ضنة.2016
بت�ضكيل.المجل�س.الأعلى.للق�ضاء

نحن.حمد.بن.عي�ضى.اآل.خليفة..............ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،  وعلى الأخ�س املادة )33/ح( منه،

وبعد اأن عِهْدنا لرئي�س محكمة التمييز رئا�شة املجل�س الأعلى للق�شاء نيابة عنا،

ر�ضمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ل املجل�س الأعلى للق�شاء من كٍل من: ُي�شكَّ
رئي�س محكمة التمييز. 1- القا�شي �شامل بن محمد الكواري   

النائب العام. 2- الدكتور علي بن ف�شل بن غامن البوعينني  
وكيل مبحكمة التمييز. 3- القا�شي عبدالرحمن ال�شيد اأحمد   

قا�شي مبحكمة التمييز. 4- ف�شيلة ال�شيخ عدنان بن عبداهلل القطان  

قا�شي مبحكمة التمييز. 5- ف�شيلة ال�شيخ نا�شر اأحمد خلف الع�شفور  

قا�شي مبحكمة التمييز. 6- القا�شي ال�شيخ محمد بن علي اآل خليفة  
املحامي العام. 7- امل�شت�شار اأ�شامة علي العويف    

قا�شي مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية. 8- القا�شي علي اأحمد جمعة الكعبي   

قا�شي مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية. 9- القا�شي محمد مريزا محمد اأمان   

قا�شي مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية. 10- القا�شي محمد �شعيد مال العرادي   
وكيل باملحكمة الكربى املدنية. 11- القا�شي فاطمة في�شل حبيل من�شور  

املحامي العام الأول �شابقًا. 12- امل�شت�شار حميد حبيب اأحمد   
وتكون مدة ع�شويتهم يف هذا املجل�س ثالث �شنوات قابلة للتجديد.

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

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 3 �شـفــر  1438هــ
املوافق: 3 نوفمرب  2016م
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.قـــرار.رقم.)56(.ل�ضنة.2016
بتعيين.مدراء.في.وزارة.الداخلية

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُيعنيَّ ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم مدراء يف وزارة الداخلية:
1( العقيد/ حمد علي الكعبي.

2( العقيد/ ح�شني علي اجلا�شم.
3( املقدم/ وليد مبارك زويد.

ام. هَّ 4( املقدم/ دعيج عبداهلل النَّ
5( املقدم/ عبداهلل اأحمد العب�شي.
6( املقدم/ محمد محمود يو�شف.

اج. 7( املقدم/ محمد علي درَّ
8( املقدم/ وليد مطر البوفال�شة.

9( املقدم/ ثابت اأحمد بوعلي. 
10( املقدم/ عادل اإبراهيم الدو�شري. 

11( املقدم/ عبدالرحمن محمد املعاودة.
12( الرائد/ حمد محمد الهاجري.
13( الرائد/ ح�شن اإبراهيم املالكي.

14( الرائد/ عبدالعزيز عبداهلل ال�شباغ.
15( الرائد/ محمد عبدالواحد دروي�س.

املادة.الثانية
يتولى وزير الداخلية ت�شكني املدراء املذكورين يف املادة الأولى من هذا القرار يف الإدارات 
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ال�شاغرة بوزارة الداخلية ِوْفق مهام وم�شئوليات كل اإدارة، وال�شرتاطات الالزمة فيمن ي�شغلها، 
ومبراعاة موؤهالت وخربات كل منهم.

املادة.الثالثة
اجلريدة  يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على 

الر�شمية.

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�ضلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 6 �شـفــر 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 6 نوفمرب 2016م
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.قرار.رقم.)57(.ل�ضنة.2016
بتعيين.مدير.في.وزارة.الداخلية

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

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، ل�شنة 2012، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُيعنيَّ ال�شيد علي اأحمد اأميني مديرًا لإدارة الوقاية من اجلرمية بوزارة الداخلية.

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

الر�شمية. 

...............................................................................................................رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�ضلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 6 �شـفــر 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 6 نوفمرب 2016م
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.قرار.رقم.)58(.ل�ضنة.2016
بتعيين.مديَرين.في.المحافظات

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات وتعديالته،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، 2012، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُيعنيَّ يف املحافظات ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:
مديرًا لإدارة اخلدمات الهند�شية وال�شتثمار  1- خالد عبداللطيف حاجي ن�شر اهلل  

يف املحافظة ال�شمالية.  
مديرًا لإدارة اخلدمات الهند�شية وال�شتثمار 2- حمد جمعة الفزاري     

يف املحافظة اجلنوبية.  

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

الر�شمية. 
......................................رئي�س.جمل�س.الوزراء

خليفة.بن.�ضلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 6 �شـفــر 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 6 نوفمرب 2016م
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.قرار.رقم.)59(.ل�ضنة.2016
بتعيين.مدير.في.المحافظة.الجنوبية

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات وتعديالته،
ل  املعدَّ  ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، 2012، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

املحافظة  يف  واملالية  الب�شرية  املوارد  لإدارة  مديرًا  حمادة  عبداهلل  خلود  ال�شيدة  ُتعنيَّ 
اجلنوبية.

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

الر�شمية. 

.رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�ضلمان.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ: 6 �شـفــر 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 6 نوفمرب 2016م
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وزارة.املوا�ضالت.والت�ضالت
.قرار.رقم.)20(.ل�ضنة.2016

.ب�ضاأن.تنفيذ.التفاقيات.الدولية.الخا�ضة
بالمالحة.البحرية

وزير املوا�شالت والت�شالت:
بعد الطالع على قانون ت�شجيل ال�شفن وحتديد �شروط ال�شالمة ال�شادر باملر�شوم بقانون 

رقم )14( ل�شنة 1978،
وعلى القانون البحري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982 وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1985 ب�شاأن املوافقة على ان�شمام دولة البحرين اإلى 
اتفاقيات دولية يف �شاأن املالحة البحرية،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2005 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإلى التفاقية 
الدولية ملْنع التلوث من ال�شفن لعام 1973 وبروتوكولتها ومرفقاتها اأرقام )1( و)2( و)5(،

ل�شنة 2006،  بالقانون رقم )61(  ال�شادر  البحرية  للموانئ  العامة  املوؤ�ش�شة  قانون  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )6(  املعدَّ

ل�شنة 2010،
وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2015 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين اإلى بروتوكول 

عام 1988 املتعلق بالتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966،
بروتوكول عام 1988  اإلى  الن�شمام  باملوافقة على  ل�شنة 2015  القانون رقم )12(  وعلى 

املتعلق بالتفاقية الدولية ل�شالمة الأرواح يف البحار )�شول�س( لعام 1974،
وعلى املر�شوم رقم )20( ل�شنة 1996 باملوافقة على ان�شمام دولة البحرين اإلى التفاقية 

الدولية اخلا�شة بالتدريب واملوؤهالت للمالحني لعام 1978،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

العربية  باللغتني  البحرية  واملالحة  املوانئ  �شئون  عن  ال�شادرة  التعليمات  بكافة  ُيعمل 
والإجنليزية يف �شاأن تنفيذ التفاقيات الدولية اخلا�شة باملالحة البحرية، وهي كالآتي:

اأرقام )1(  ومرفقاتها  وبروتوكولتها  لعام 1973  ال�شفن  التلوث من  ملْنع  الدولية  1- التفاقية 
و)2( و)5(.
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2- بروتوكول عام 1988 املتعلق بالتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966.
3- التفاقية الدولية اخلا�شة بقيا�س احلمولة لعام 1969 ومالحقها.

4- التفاقية الدولية اخلا�شة بالت�شادم لعام 1972 ومالحقها.
5- بروتوكول عام 1988 املتعلق بالتفاقية الدولية ل�شالمة الأرواح يف البحار )�شول�س( لعام 

1974 ومالحقها.
6- التفاقية الدولية اخلا�شة بالتدريب واملوؤهالت للمالحني لعام 1978،

املادة.الثانية
كافة  واتخاذ  التعليمات،  اإ�شدار  البحرية،  واملالحة  املوانئ  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 
الأولى من هذا  املادة  اإليها يف  امل�شار  الدولية  لتنفيذ التفاقيات  والتدابري الالزمة  الإجراءات 

القرار.

املادة.الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.املوا�ضالت.والت�ضالت
كمال.بن.اأحمد.محمد

�شدر بتاريخ: 6 �شـفــر 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 6 نوفمرب 2016م
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وزارة.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)192(.ل�ضنة.2016

ط.التف�ضيلي.الجزئي.لمنطقة.باربار.مجمع.)526(. ب�ضاأن.المخطَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ملنطقة  والقرى  املدن  تخطيط  اإدارة  ِقَبل  ِمن  املَعد  اجلزئي  التف�شيلي  ط  املخطَّ ُيعتَمد     
)باربار(، الواقع �شمايل �شارع النخيل، واملت�شمن اأجزاء من املجمع رقم )526(، وذلك طبقًا 

ط التف�شيلي للمنطقة املرافق لهذا القرار.  للمخطَّ

العدد: 3287 - الخميس 10 نوفمبر 2016

13



مادة.)2(
ِلـما هو وارد يف مخطط  ُت�شنَّف املناطق التعمريية الواقعة �شمن منطقة )باربار(، وفقًا 
ا�شتعمالت الأرا�شي املرافق لهذا القرار، وتطبَّق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة 

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

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

وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�ضام.بن.عبداهلل.خلف

�شدر بتاريخ: 19 محرم 1438هـ 
الـمـــــوافـــــق: 20 اأكتوبـر 2016م
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وزارة.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)193(.ل�ضنة.2016

.ب�ضاأن.تغيير.ت�ضنيف.عدد.من.العقارات.
في.منطقة.مدينة.عي�ضى.-.مجمع.812

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

مناطق  ت�شنيف  اإلى   812 جممع  عي�شى  مدينة  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  يغريَّ 
عليها  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  وفقًا   )RA( اأ  اخلا�س  ال�شكن 
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ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

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

وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�ضام.بن.عبداهلل.خلف

�شدر بتاريخ: 19 محرم 1438هـ 
الـمــــــوافـــــق: 20 اأكتوبر 2016م
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قرارات.ال�ضتغناء

قرار.رقم.)7(.ل�ضنة.2016.بال�ضتغناء.عن.العقار.امل�ضتملك
بالقرار.)526(.ل�ضنة.2006.وامل�ضجل.باملقدمة.رقم.2000/9685

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت ال�شتغناء 
عن قرار ال�شتمالك رقم )526( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/ يو�شف اأحمد محمد بهزاد 
و�شركاه، الكائن يف عراد من املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 2006/9685، والذي كان من اأجل اإن�شاء 

مواقف لل�شيارات، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�ضام.بن.عبداهلل.خلف

قرار.رقم.)9(.ل�ضنة.2016.بال�ضتغناء.عن.العقار.امل�ضتملك
بالقرار.)222(.ل�ضنة.2012.وامل�ضجل.باملقدمة.رقم.2006/2747

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت ال�شتغناء عن قرار 
ال�شتمالك رقم )222( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك ال�شيد/ عبداهلل مرزوق م�شعود فرج، الكائن 
يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2006/2747، والذي كان من اأجل م�شروع الرفاع 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�ضام.بن.عبداهلل.خلف
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قرار.رقم.)10(.ل�ضنة.2016.بال�ضتغناء.عن.العقار.امل�ضتملك
بالقرار.)69(.ل�ضنة.2012.وامل�ضجل.باملقدمة.رقم.135/1968..

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت ال�شتغناء 
املرباطي،  ال�شيد/ عبدالغفار علي  ملك  ال�شادر على  ل�شنة 2012  رقم )69(  ال�شتمالك  قرار  عن 
اإن�شاء  اأجل  الكائن يف حالة بوماهر من املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 1968/135، والذي كان من 

مواقف لل�شيارات وحديقة، وذلك ل�شدور قرار ا�شتمالك رقم )68( ل�شنة 2012 على نف�س العقار.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�ضام.بن.عبداهلل.خلف

قرار.رقم.)12(.ل�ضنة.2016.بال�ضتغناء.عن.العقار.امل�ضتملك
بالقرار.)151(.ل�ضنة.2014.وامل�ضجل.باملقدمة.رقم.1992/517

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت ال�شتغناء عن قرار 
ال�شتمالك رقم )151( ل�شنة 2014 ال�شادر على جزء من ملك ال�شيد/ علي عبداهلل علي البقالوة، 
الكائن يف عراد من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 517/1992، والذي كان من اأجل تطوير �شارع رقم 

35 والطريق رقم 3514 - جبلة حب�شي جممع 435، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�ضغال.و�ضئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�ضام.بن.عبداهلل.خلف
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اإعالنات.مركز.الم�ضتثمرين.

اإعالن.رقم.)742(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

اإلى.�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
للمواد  )كهزاد  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحبة  فتحي،  ح�شني  غالم  �شو�شن  ال�شيدة/ 
الغذائية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 52992، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
لى �شركة ذات م�شئولية محدودة بني �شاحبة املوؤ�ش�شة �شو�شن غالم ح�شني فتحي وبن�شبة 51%، وال�شيد/ 
CHACKO VETTIKKATHARA KURIAN، وبن�شبة 49%، وبراأ�شمال لل�شركة مقداره خم�شة اآلف 

)5،000( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)743(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية.

اإلى.�ضركة.ال�ضخ�س.الواحد.
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املحامية مها جابر، نيابة عن ال�شيد/ علي ح�شني جواد جعفر حلواجي، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي 
حتمل ا�شم )اإنفينت للمواعيد الطبية واحلجوزات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 74139، طالبًا حتويل 
الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبرقم �شجل جديد، ولنف�س املالك، وبراأ�شمال 

مقداره مائتان )200( دينار بحريني. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)744(.ل�ضنة..2016..
ب�ضاأن.اإ�ضهار.انتهاء.اأعمال.ت�ضفية.�ضركة
.)اأوف�س.تك.للخدمات.التجارية.ذ.م.م(

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
امل�شجلة  التجارية ذ.م.م(،  للخدمات  تك  )اأوف�س  ا�شم  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات 
مبوجب القيد رقم 62369، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، و�شطب قيدها من 
ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

.2001



العدد: 3287 - الخميس 10 نوفمبر 2016

22

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

اإعالن.رقم.)745(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية.اإلى.

فرع.يف.�ضركة.ذات.م�ضئولية.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 )بوتيك البحار الوا�شعة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 28876، طالبًا 
حتويل املوؤ�ش�شة اإلى فرع يف �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة م�شجلة مبوجب القيد رقم 100316، 

وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)746(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فروع.من.موؤ�ض�ضة.فردية

اإلى.�ضركة.ت�ضامن
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
)العائدون  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  غامن،  محمد  جعفر  محمد  زهرة  ال�شيدة/ 
لال�شت�شارات الإدارية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم101078 ، طالبة حتويل الفروع رقم )1( و)2( 
واإدخال  بحريني،  دينار   )1،000( األف  مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من  و)3( 
يف  �شريكني  الودعاين  محمد  بن  فهد  بن  �شعيد  وال�شيد/  احلربي  علي  بن  عادل  بن  فار�س  ال�شيد/ 

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

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

اإعالن.رقم.)747(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.ال�ضخ�س.الواحد

اإلى.�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
ال�شيد/ فهد بن �شليمان بن جزاء اجلهني،  نيابة عن  اأ�شعد،  ال�شيد م�شطفى عيل  المحامية فائزة 
مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  �شنرت  بيزن�س  )مولى  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  �شاحب 
القيد رقم 100324، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
البحريني اجلن�شية،  فودة  اأحمد  فودة  �شامي  ال�شيد/ محمد  واإدخال  ال�شجل،  رقم  وبنف�س  محدودة 

�شريكًا يف ال�شركة وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني.
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دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)748(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية.

اإلى.�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
للت�شويق(،  التي حتمل ا�شم )محمد ورلد  الفردية  املوؤ�ش�شة  اأحمد عا�شور، مالك  محمد عا�شور علي 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم44334 ، طالبًا حتويل الفرع ال�شاد�س من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، حتت ا�شم )محمد ورلد للت�شويق ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره مائة )100( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)749(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

لت�ضبح.فرعاً.من.�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ح�شني حنفي ح�شني عزام، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )عزام لالأدوية ال�شعبية(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 47633 بطلب تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى فرع من ال�شركة 

ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )عوا�شة للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 97002.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)750(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.ال�ضخ�س.الواحد

اإلى.�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه املحامي 
ح�شني املخرق، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )�شلطانة �شكراب �س.�س.و(، ملالكتها 
فاطمة عبا�س جمعه رحيم، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 70401، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شلطانة �شكراب ذ.م.م(، لت�شبح 
واإدخال  اآلف )10،000( دينار بحريني،  ا�شم جتاري �شركة وبراأ�شمال مقداره ع�شرة  بذلك  حتت 
يف  �شريكني   RAJEEV KOTHARI وال�شيد/   RAVICHANDRAN CHINNAKKANNU ال�شيد/ 

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

اإعالن.رقم.)751(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية.

اإلى.�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
توما�س اأند اأ�شو�شيت�س، نيابة عن ال�شيد/ محمد ح�شن عبداحلميد املرتوك، مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
 ،63030 رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب  ال�شيارات،  وتاأجري  وال�شياحة  لل�شفر  )الهديل  ا�شم  التي حتمل 
التجاري  ا�شمها  يكون  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من  ال�شاد�س  الفرع  حتويل  طالبًا 
�شركة )بانغلف لتاأجري ال�شيارات/ البحرين ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار 

بحريني، واإدخال �شركة )برفت القاب�شة البحرين ذ.م.م( �شريكًا يف ال�شركة اجلديدة. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)752(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

اإلى.�ضركة.ت�ضامن
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيدة / فاطمة محمد حماد خليفة حماد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )لون واحد لعقود 
للموؤ�ش�شة  القانوين  الو�شع  تغيري  طالبة   ،102515 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ال�شلعية(،  ال�شم�شرة 
يكوم  وبحيث  دينار بحريني،  األف )1،000(  وبراأ�شمال مقداره  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 

كها كل من: ُمالَّ
1. ال�شيد/ فاطمة محمد حماد خليفة حماد، البحرينية اجلن�شية، حاملة بطاقة هوية رقم69120416 

                                        .
2. ال�شيد/ فار�س بن عادل بن علي الرحيلي احلربي، ال�شعودي اجلن�شية، حامل جواز �شفر  �شعودي 

. R 623944رقم
3. ال�شيد/ �شعيد بن فهد بن محمد الودعاين، ال�شعودي اجلن�شية، حامل جواز �شفر رقم �شعودي رقم 

.K 541607
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)753(.ل�ضنة.2016.
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة

.اإلى.�ضركة.ال�ضخ�س.الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ا�شم )الباحث  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات  نيابة عن  ال�شالح،  محمود كامل �شالح 
لل�شركة وذلك  القانوين  الو�شع  القيد رقم 84266، طالبًا تغيري  امل�شجلة مبوجب  اخلليجي ذ.م.م(، 
بحريني،  دينار   )20،000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها 
وذلك عقب تنازل علياء كامل �شالح ال�شالح، ال�شريكة يف ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة، عن جميع 

ح�ش�شها لل�شيد/ محمود كامل �شالح ال�شالح.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)754(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فروع.من.بنك.الإثمار.�س.م.ب
اإلى.فرع.مب�ضرف.اآي.بي.)�س.م.ب/.مقفلة(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
اأ�شار الرويح و�شركاوؤه للمحاماة، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية التي حتمل ا�شم )بنك الإثمار 
�س.م.ب (، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 15210،  طالبًا حتويل الفروع من )1( اإلى )19( من ال�شركة 
اآي بي �س.م.ب/ مقفلة(،  اإلى فرع بال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )م�شرف 
وزيادة راأ�شمال ال�شركة من �شتة وثمانني مليونًا وخم�شمائة وثالثني األفًا وخم�شمائة وثمانية واأربعني 
)86،530،548( دينارًا بحرينيًا الى مائة مليون )100،000،000( دينار بحريني، وبعد تنازل بنك 

الإثمار �س.م.ب عن ملكية محل جتاري الى م�شرف اآي بي �س.م.ب/ مقفلة(.  
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اعالن.رقم.)755(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية.

الى.�ضركة.ت�ضامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
مالك  الدو�شري،  عيد  عبدالرحمن  تركي  ال�شيد   عن  نيابة  ال�شقر،  عي�شى  بن  عبداهلل  بن  يو�شف 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )جمد الوطن لعقود ال�شم�شرة ال�شلعية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
102805، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، ا�شمها التجاري 
�شركة )جمد الوطن لعقود ال�شم�شرة ال�شلعية/ ت�شامن( ل�شاحبيها ال�شيد/ تركي عبدالرحمن عيد 
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الدو�شري و�شريكه ال�شيد/ يو�شف بن عبداهلل بن عي�شى ال�شقر ، وبراأ�شمال مقداره خم�شمائة  )500( 
دينار بحريني.

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

اعالن.رقم.)756(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية

اإلى.�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
خديجة علي محمد ح�شن جابر، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأمين للجل�شات العربية(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88916، طالبة حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة ا�شمها التجاري �شركة )اأمين لل�شجاد ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ JASHIM UDDIN ABDUL MOTALEB �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)757(.ل�ضنة..2016
ب�ضاأن.اإ�ضهار.انتهاء.اأعمال.ت�ضفية.�ضركة

الت�ضامن.)�ضماين.العاملية.للجرافيك.والإعالنات(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
عبدالإله ح�شني اأحمدي و�شركاه، مالَّك �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )�شماين العاملية للجرافيك 
و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  طالبًا   ،79502 رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب  والإعالنات(، 
رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها 

)21( ل�شنة 2001.
قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  باأن  امل�شفي  يعلن  وعليه 
ال�شركة  املادة )335( منه يدعو امل�شفي جميع دائني  اإليه، وعماًل بن�س  امل�شار  التجارية  ال�شركات 
اإلى تقدمي مطالباتهم اإليه، مدعومة بامل�شتندات الالزمة، خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا 

الإعالن.
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اإعالن.رقم.)758(.ل�ضنة..2016..
ب�ضاأن.اإ�ضهار.انتهاء.اأعمال.ت�ضفية

�ضركة.ذات.م�ضئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيدة/ فاطمة �شلمان جا�شم ح�شن علي مالكة ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شمها، 
اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ،45895 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
و�شطبها من 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 لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم

رقم.ال�ضتئناف:.14/2016/488/2
تبليغ.باحل�ضور

الم�شتاأنفة: حمد محمد ب�شام وفا نبهان. بوا�شطة المحامي في�شل عبداهلل العلي بناية حوار اأ 
الم�شتاأنف �شدها/ نداء عي�شى محمد  الدبلوما�شية 317.  المنطقة  الثاني مكتب 201  الطابق 
 307 مكتب  ال�شابع  الدور  اأ  حوار  بناية  حامد  محمد  عمر  المحامي  وكيلها  بوا�شطة  الوح�س. 

المنطقة الدبلوما�شية 317. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى الم�شتاأنف �شده �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/11/15م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الولى

رقم.الدعوى:.8/3616/2016/14
تبلـيغ.باحل�ضــور

المدعية : كريمان �شفر حاجي ح�شين. بوا�شطة المحامية فاطمة جا�شم حماد اإدارة المحاكم 
– وزارة العدل. المدعى عليه/ اإظهار الحق محمد بوتادين محمد الجن�شية بحريني. مجهول 

العنوان. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/7م   فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الثانية

رقم.الدعوى:.4/750/2016/15
تبليغ.باحل�ضور

الم�شتاأنفة: فاطمة مهدي محمد العنزي. الجن�شية/ البحرين. بوا�شطة وكيلتها المحامية غادة 
�شليبيخ مكتب 91 - مبنى 283 - طريق 1704 - مجمع 317 – الدبلوما�شية الم�شتاأنف �شده 
/  فهد فرج   الك�شير. الجن�شية/ �شوريا. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ طلبات ا�شتئناف.

لم  اذا  انه  المذكور  �شده  للم�شتاأنف  ال�شنية  ال�شرعية  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا   
يح�شر في جل�شة 2016/11/22م او يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاأن المحكمة �شوف ت�شير 

بحقه ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�ضي.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.ال�ضرعية.ال�ضنية.
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رقم.الدعوى:.5/3884/2016/14
تبليغ.باحل�ضور

مبنى  بحريني  جن�شيته:  ال�شخ�شي:851007139.  رقمه  القزاز.  اأحمد  علي  ح�شن  المدعي: 
864 طريق 3424 مجمع 734 عالي. المدعى عليها: هتايرات �شانتابو جن�شيتها: تايلندية. رقم 

جوازها: R784869. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى طلب الطالق.
الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة   لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2016/12/26م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.ال�ضرعية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/00770/2016/15
تبليغ.باحل�ضور

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

الطــالق.
حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة ال�شتئناف للتحقيق لتثبت الم�شتاأنفة بكافة 
لها،  عليه  الم�شتاأنف  هجران  ال�شهود  و�شهادة  البينة  ومنها  والقانونية  ال�شرعية  الثبات  طرق 
و�شرحت للم�شتاأنف عليه نفي ما ع�شى اأن تثبته الم�شتاأنفة بذات الطرق، وحددت جل�شة الثنين 
2016/10/03م، لبدء التحقيق، وعلى قلم كتاب المحكمة اإعالن منطوق الحكم لمن لم يح�شر 

من الخ�شوم جل�شة النطق به.
قا�ضي.املحكمة.العليا.ال�ضرعية.ال�ضتئنافية

رقم.الدعوى:.14/.2/3670/2016
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: اأني�شة علي عبداهلل العرولي، الرقم ال�شخ�شي 630314560. �شقة21 مبنى 1407 - 
طريق 1234 - مجمع 321  المنامة - مملكة البحرين. وجن�شيتها/ يمنية المدعي عليه/ �شالح 
عبده اأحمد محمد، الرقم ال�شخ�شي: 550026975. مجهول العنوان. وجن�شيته/ يمني. مو�شوع 

الدعوى/ اثبات ح�شانة نفقة وك�شوة العيدين.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الأربعاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنه  له  وكيال  يعين  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله 
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2016/11/9م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة..

رقم.الدعوى:.14/.9/3833/2016
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: علي عو�س مبارك م�شعود، الرقم ال�شخ�شي 790904829. مبنى 530 طريق 1019 
 DAETI BT عليها/  المدعي  بحريني.  وجن�شيتها/  البحرين.  مملكة  الحد–    110 مجمع   -
وجن�شيته/  العنوان.  مجهولة   .830452702 ال�شخ�شي  الرقم   ،TASMUGI SUPARTA

اندوني�شية. مو�شوع الدعوى/ ت�شليم ال�شغير.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الأحد  يوم  لجل�شة   بالح�شور  عنه  ينوب  له  وكيال  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/11/13م  فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة..

رقم.الدعوى:.14/.8/3874/2016
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: نوفاء علي حزام ناجي الع�شملي، الرقم ال�شخ�شي 950508713. مبنى 3826 - طريق 
3854 - مجمع 228  الب�شيتين– مملكة البحرين. وجن�شيتها بحريني. المدعي عليه / ادري�س 
علي محمد الحداد، رقم الجواز: 11997. مجهول العنوان. وجن�شيته/ يمني. مو�شوع الدعوى 

/ طلب الح�شانة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الأحد  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  له  وكيال  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/11/13م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة..

رقم.الدعوى:.14/.2/3619/2016
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شلمى مبارك �شبت مو�شى �شالح، الرقم ال�شخ�شي 760304289. مبنى 719 - طريق 
1401 - مجمع 814  مدينة عي�شى– مملكة البحرين. وجن�شيتها بحرينية. المدعي عليه/ اإبراهيم 

عثمان بخيت الغانم. مجهول العنوان. وجن�شيته قطري. مو�شوع الدعوى/ طلب الح�شانة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الأربعاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنه  له  وكيال  يعين  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله 
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2016/11/16م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة..

رقم.الدعوى:.14/.9/3980/2016
تبليغ.باحل�ضور

مبنى   2 �شقة  ال�شخ�شي 810900220.  الرقم  المالود،  عبداهلل  المدعي: حياة محمد خمي�س 
بحرينية.  وجن�شيتها/  البحرين.  مملكة   – ال�شرقي  الرفاع   939 مجمع   3952 طريق   2579
المدعي عليه/ كمال محمد عبدالرحيم كمال، الرقم ال�شخ�شي 820307890. مجهول العنوان. 

وجن�شيته/ بحرينين. مو�شوع الدعوى/ اثبات الح�شانة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة  يوم الأربعاء الموافق  اإذا لم يح�شر  باأنه  اأعاله 

2016/11/16م  فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة..

رقم.الدعوى:.14/.9/4019/2016
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: وعد محمد رم�شان الرزج، الرقم ال�شخ�شي 970302827. مبنى 3818 طريق 2854 
- مجمع 228  الب�شيتين– مملكة البحرين. وجن�شيتها/ بحرينية. المدعي عليه/ اأحمد خليف 

هبه. مجهول العنوان. وجن�شيته/ �شوري. مو�شوع الدعوى/ طلب الح�شانة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة  يوم الثالثاء الموافق  اإذا لم يح�شر  باأنه  اأعاله 

2016/11/15م  فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة..

رقم.الدعوى:.5/4002/2016/14
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شعاد علي ح�شين علي، الرقم ال�شخ�شي 620300327. وجن�شيتها/ بحرينية. بوا�شطة 
وكيلتها المحامية خاتون علي/ الرقم ال�شخ�شي: 901208009. مكتب 76 الطابق ال�شابع مبنى 
44 بناية البحرين ال�شياحية مجمع 317. المدعي عليه/ عبداهلل ح�شن مراد. مجهول العنوان. 

وجن�شيته/ اإماراتي. مو�شوع الدعوى/ نفقة واجبة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعي عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة  يوم الثالثاء 2016/11/15م  



العدد: 3287 - الخميس 10 نوفمبر 2016

32

فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة..

رقم.الدعوى:14/.2/3829/2016
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: مريم اأحمد �شند را�شد بن جفن، الرقم ال�شخ�شي 840205627. وجن�شيتها بحرينية. 
را�شي  �شعد  مبارك  حمد  عليه/  المدعي  حمد.  مدينة   1204 مجمع   446 طريق   3011 مبنى 
الغنيم، الرقم ال�شخ�شي: 810804930. مجهول العنوان. وجن�شيته/ بحريني. مو�شوع الدعوى/ 

نفقة واجبة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الثنين  يوم  لجل�شة   بالح�شور  ينوب عنه  له  يعين وكيال  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/11/7م  فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة..

رقم.الدعوى:.9/3752/2016/14
تبليغ.باحل�ضور

وجن�شيتها/   .881003476 ال�شخ�شي  الرقم  عا�شوري،  ح�شن  عبا�س  يون�س  فاطمة  المدعي: 
بحرينية، بوا�شطة وكيلها المحامي / عبداهلل اأحمد ال�شكران. حوار ))اأ(( الطابق الثالث مكتب 
302 المنطقة الدبلوما�شية. المدعي عليه/ احمد محمد �شبحي ا�شماعيل، الرقم ال�شخ�شي: 

850522684. مجهول العنوان. وجن�شيته/ بحريني.  مو�شوع الدعوى/ نفقة واجبة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الأحد  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  له  وكيال  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/11/13م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة..

رقم.الدعوى:.14/.2/3829/2016
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: مريم اأحمد �شند را�شد بن جفن، الرقم ال�شخ�شي 840205627. وجن�شيتها بحرينية. 
را�شي  �شعد  مبارك  حمد  عليه/  المدعي  حمد.  مدينة   1204 مجمع   446 طريق   3011 مبنى 
الغنيم، الرقم ال�شخ�شي: 810804930. مجهول العنوان. وجن�شيته/ بحريني. مو�شوع الدعوى/ 

نفقة واجبة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الثنين  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  له  وكيال  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  اأعاله 
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2016/11/7م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة..

رقم.الدعوى:.14/.5/3920/2016
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: تهاني اإبراهيم خليف المخلف �شليمان، الرقم ال�شخ�شي 941112390. وجن�شيتها/ 
بموجب   750803940 ال�شخ�شي  الرقم  �شليبيخ  عبداهلل  غادة  المحامية/  بوا�شطة  بحرينية. 
توكيل ر�شمي خا�س رقم 2013032216.  برج الر�شي�س الطابق التا�شع- مكتب 91 – المنطقة 
الدبلوما�شية. المدعي عليه/ م�شاري يا�شين المخلف، الرقم ال�شخ�شي: 850756561. مجهول 

العنوان. وجن�شيته/ �شوري.  مو�شوع الدعوى/ نفقة موؤقتة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الثنين  يوم  لجل�شة   بالح�شور  ينوب عنه  له  يعين وكيال  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/11/14م  فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة

رقم.الدعوى:.14/.1/3886/2016
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: دعيج خليفة جا�شم ح�شن جا�شم ، الرقم ال�شخ�شي 850705207. وجن�شيتها بحرينية. 
ايرا  مركز   .720702887 ال�شخ�شي  الرقم  العيد،  عبدالعزيز  عمر  المحامي  وكيله  بوا�شطة 
لالأعمال - مكتب 1701-1702 - طريق 1705 - مجمع 317 - الدبلوما�شية. المدعي عليه/ 
وجن�شيته/  العنوان.  مجهول   .850404494 ال�شخ�شي  الرقم  الدو�شري،  دعيج  �شلمان  علياء 

بحريني. مو�شوع الدعوى/ طلب الزيارة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الثنين  يوم  لجل�شة   بالح�شور  ينوب عنه  له  يعين وكيال  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/11/14م  فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة..

رقم.الطعــن:556/9/.2016/.10
تبليغ.طعن.بالتمييز

المطعون  الدولة  يمثلها جهاز ق�شايا  والإقامة.  والجوازات  للجن�شية  العامة  الدارة  الطـاعـــن: 
طلبات  عالي.   738 – مجمع   3837 – طريق   628 مبنى  عبداهلل.  اأحمد  عبدالر�شول  �شـده: 
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الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه ا�شليا والت�شدي لمو�شوع 
ال�شتئناف والق�شاء مجددا بكافة الطلبات الواردة فيه واحتياطيا احالة الوراق الى المحكمة 

المدنية ال�شتئنافية لتف�شل فيه بهيئة اخرى.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن:7./87/.2016/.10
تبليغ.�ضحيفة.بالتمييز

المطعون  البور�شيد  فرج  عي�شى  المحامي  وكيله  بوا�شطة  عبدالجليل.  علم  الطـاعـــن: محبوب 
طلبات  العكر.   262 مجمع   2609 طريق   389 مبنى  �شرحان.  ح�شن  مال  من�شو  اأحمد  �شـده: 
الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد ال�شحيح �شامال ال�شباب الواردة عليه. وفي 
التطبيق  في  للقانون  مخالفات  من  �شابه  لما  بال�شتناد  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  المو�شوع 
التمييز  محكمة  بقانون  ال�شادرة   8 المادة  من  لن�س  ا�شتنادا  بطالن  من  �شابة  ولما  والتاأويل 
بفقرتيها الولى والثانية والت�شدي للطعن حكما وبتعديله والق�شاء مجددا للطاعن لجميع طلباته 
الواردة في الدعوى. ت�شمين المطعون �شدها الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن 

درجات التقا�شي و الفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام.
اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن:.7./121/.2013/.10
تبليغ.طعن.بالتمييز

المطعون �شـدة:  العو�شي.  لولوة  المحامية  بوا�شطة وكيله  الأمين.  را�شد  الطـاعن: �شركة علي 
– 2001 دبي/ المارات  – جناح 2  – �شتي تاور  بريدجو ال�شرق الأو�شط. �شارع ال�شيخ زايد 
وفي  القانوني.  الميعاد  في  لتقديمه  �شكاًل   الطعن  قبول  الطاعــن:  طلبات  المتحدة.  العربية 
لذلك  �شالحة  باعتبارها  الدعوى  في  والق�شاء  فيه  المطعون  الحكم  بنق�س  الق�شاء  المو�شوع 
ومن ثم الق�شاء بالطلبات الواردة بالئحة ال�شتئناف وثانيا بنق�س الحكم المطعون فيه والق�شاء 
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باإحالة الدعوى الى محكمة ال�شتئناف مجددا لتف�شل فيه بهيئة مغايرة. الزام المطعون �شدهم 
بالم�شاريف والر�شوم ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.

اأيام من  الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة  للمطعون �شده بالئحة  التمييز  تعلن محكمة  لذا   
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الدعوى:.4/1413/2016/04
بيع.باملزاد.العلني

عليها/  بالمحكوم  الخا�شة  الأغرا�س  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
�شركة مراد لال�شت�شارات الدارية والمحا�شبية �س.�س.وب�شفتها م�شفي اختياري ل�شركة طيران 
البحرين التي تم حجزها في مطار البحرين 2-1 بوابة 18 طريق ريا مجمع 224 وقد حددت 
المحكمة تاريخ 2016/11/23 للمزايدة عليها في مكانها والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل �شعيد �شابر عبدالحفيظ منظور هاتف 
)33221193( اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 4/1413/2016/04
قا�ضي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.3/07808/2011/04
بيع.باملزاد.العلني

عليه  بالمحكوم  الخا�شة  ال�شيارات  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
عبدالح�شن ح�شن علي اوال. �شيارة رقم 4894 نقل خا�س النوع مر�شيد�س موديل 2005. �شيارة 
حمد  مدينة  �شرطة  مركز  �شاحة  في  والمتواجدتين   2006 موديل  بيجوت  النوع   247446 رقم 

الجنوبي وقد حددت المحكمة تاريخ2016/11/29 للبيع.
هاتف  الدو�شري  �شعيد  محمد  �شعيد  الدلل  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)39291677( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 3/07808/2011/04.
قا�ضي.محكمة.التنفيذ
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رقم.ال�ضتئناف:.9/1118/2016/03.
رقم.الدعـــوى:.4/8599/2014/02..

تبليغ.باحل�ضور
  206 643 مجمع  1214 طريق  مبنى   / العنوان   ، الكريم  عبد  اهلل  �شاء  ما  الم�شتاأنف: محمد 
المحرق  .الم�شتاأنف �شده: �شركة كاليدي ماك�س وكيلها المحامي علي محمد ح�شن ال�شيد علي 
كمال الدين  . الطلبات:- 1- قبول ال�شتئناف �شكال . 2- الغاء الحكم الم�شتاأنف . 3- الزام 

الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف الق�شائية  واتعاب المحاماة 
بالح�شور  عنه  ينوب  من  اأو  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

لجل�شة 2016/12/04
قا�ضي.املحكمة.الكربى.ال�ضتئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.ال�ضتئناف:.9/1684/2016/03.
رقم.الدعـــوى:.7/15151/2015/02..

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري/ المحاكم. الم�شتاأنف 
�شده: محمد ار�شيد �شليمان الم�شطفى، �شقة 11 مبنى 1443 طريق 5533 مجمع 555 البديع. 
الطلبات :- 1- قبول ال�شتئناف �شكال . 2- قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام 

الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة .
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/12/08
قا�ضي.املحكمة.الكربى.ال�ضتئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.ال�ضتئناف:.5/1521/2016/03.
رقم.الدعـــوى:.4/12745/2015/02..

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنف  المحاكم  التويجري/  الكريم  المحامي عبد  وكيلها  تيليكوم  مينا  �شركة  الم�شتاأنفة: 
عي�شى.  مدينة   805 مجمع   1 طريق   205 مبنى   NA �شقة  عو�س،  طاهر  علي  جمال  �شده: 
الطلبات:- 1- قبول ال�شتئناف �شكال . 2- قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام 

الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة . 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/12/08
قا�ضي.املحكمة.الكربى.ال�ضتئنافية.الدئرة.الثانية
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رقم.ال�ضتئناف:.8/1489/2016/03.
رقم.الدعـــوى:.7/12296/2015/02..

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري/ المحاكم الم�شتاأنف 
المحرق.    208 مجمع   330 طريق   249 مبنى   ،DILEEP KUMAR    KOLIYADAN �شده: 
الطلبات:- 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- الزام 

الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة .
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/12/04.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.ال�ضتئنافية.الدائرة.الثانية

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

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري/ المحاكم الم�شتاأنف 
�شقة 12 مبنى 2999طريق 349 مجمع 903   MOHAMED SADIQ   PARAMBATH �شده: 
الرفاع ال�شرقي. الطلبات:1- قبول ال�شتئناف �شكال 2- قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف. 

3- الزام الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة .
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/12/08
قا�ضي.املحكمة.الكربى.ال�ضتئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.ال�ضتئناف:.3/0760/2016/03.
رقم.الدعـــوى:.8/6635/2015/02..

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنف  المحاكم  التويجري/  الكريم  عبد  المحامي  وكيلها  ميناتيليكوم  �شركة  الم�شتاأنفة: 
�شده: JUAN ANTON RUIZ   MASINSIN ، �شقة 2114 مبنى 2758 طريق 4650 مجمع 346 
المنامة. الطلبات:- 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف. 

3- الزام الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة .
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/12/05.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.ال�ضتئنافية.الغرفة.الثانية
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رقم.ال�ضتئناف:.9/4081/2015/03.
رقم.الدعـــوى:.9/20327/2014/02..

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنفة: البنك الهلي المتحد وكيله المحامي/ عي�شى اإبراهيم 560141483، مكتب رقم 401  
– الطابق الرابع – مبنى برج الدبلومات – المنطقة الدبلوما�شية  الم�شتاأنف �شده/ ايكولث 
رامان ا�شاري 620157402، 1 مدخل 1157 – طريق 4845 – مجمع 547 .طلبات ال�شتئناف: 
1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- وفي المو�شوع بالغاء الحكم الم�شتانف فيما ق�شى به من رف�س 
طلب الفوائد وتعديله بالزام الم�شتانف �شده بان يوؤدي للم�شتانف الفوائد التاخيرية عن المبلغ 
وتاييده فيما  الحا�شل في 2014/4/15/  تاريخ ال�شتحقاق  �شنويا من  بواقع 9،5  به  المق�شي 
عدا ذلك .3- وفي جميع الحوال الزام الم�شتانف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب 

المحاماة عن درجتي .
عنها  ينوب  اأو من  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/12/05
قا�ضي.املحكمة.الكربى.ال�ضتئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.ال�ضتئناف:.3/1519/2016/03..
رقم.الدعـــوى:.9/13924/2015/02.

تبليغ.باحل�ضور
الطابق  الدبلومات  برج  بناية  التويجري.  عبدالكريم  وكيله  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
 sara wweal /التا�شع – طريق 1705 – مجمع 317 – المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده
ال�شتئناف:  . طلبات  – مجمع 339  – طريق 3919  ، مبنى رقم 770    821141384 buraik

1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتانف والق�شاء مجددا بالزام 
المدعى عليه بان يوؤدي مبلغا وقدره 670/885 دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى 
عن  المحاماة  اتعاب  ومقابل  والم�شاريف  بالر�شوم  �شده  الم�شتانف  الزام   -3 ال�شداد.  تمام 

درجتي .
عنها  ينوب  اأو من  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/12/05
قا�ضي.املحكمة.الكربى.ال�ضتئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.الدعوى:.9/09151/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى   . بور�شيد  فرج  عي�شى  المدعي:   وكيل   ،MIRZA RAHMAN TAUFIQUE المدعي: 
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عليها: �شركة كومبو اك�س . مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية
 لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/02/05 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.3/07257/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: ALLAH DITTA وكيل المدعي: عي�شى فرج بور�شيد �شد المدعى عليه: م�شنع بوابة 
اللمنيوم – دالكو. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2017/01/24 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.7/19589/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: علي خليل �شعد خليل، وكيل المدعي: �شامية اأبو اليزيد عبدالقادر ال�شيد �شدالمدعى 

عليه: فندق ريالك�س ان، مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.5/13088/2012/02
تبليغ.باحل�ضور

يو�شف  ر�شا  المدعي  وكيل   ،SHALIN BALAKRISHNAN SATHYABHAMA المدعي: 
القالف، المدعى عليه: الدولية للتجارة، مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية

باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2017/02/05 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.9/11793/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: محمد المرغنى المرغنى الطوخىالمدعى عليه: فن الذوق للتجارة والمفرو�شاتمو�شوع 

الدعوى: دعوى عمالية.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2017/02/05 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.2/11581/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

PUTTUR VENUGOPALA، المدعى عليه: كالور جيت �س.�س.و مو�شوع الدعوى:  المدعي: 
دعوى عمالية. 

باأنها قد  اأعاله  المذكوريين  الدعوى  المدنية لطرفين  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
حددت جل�شة 2017/02/05 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.7/02478/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
ح�شن  احمد  فاطمة  المدعي:  وكيل   ،UMMER GARAGANDOOR HASAINAR المدعي: 

كاظمالمدعى عليها: موؤ�ش�شة زينب علي نعمة اهلل الق�شابمو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد اأنهت 

حكم التحقيق واعادة الدعوى للمرافعة وقد حددت جل�شة 2017/01/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.9/00917/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليها:  خلفالمدعى  عبدالر�شول  ح�شنين  ريم  المدعي:  وكيل   ،GURMAIL SINGH المدعي: 
موؤ�ش�شة ماهر للمقاولت ل�شاحبها/ ماهر حبيب عبدالعزيز الن�شاريمو�شوع الدعوى: دعوى 

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

جل�شة 2017/02/05 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى:.1/03081/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

للتجارة،  الأو�شط  ال�شرق  مركز  عليه:  ح�شنالمدعى  محفوظ  ها�شم  عبداهلل  ال�شيد  المدعي: 
مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
بعد  التالي:  التمهيدي  للحكم  وفقا  العالن  يتم  اأن  على  الدعوى،  لنظر  جل�شة 2017/01/12 
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�شماع المرافعة والطالع والمداولة قانونا، حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة 
الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه بكافة طرق الثبات المقررة قانونا ومنها البينة والقرائن 
جل�شة  وحددت  الطرق  بذات  ذلك  نفي  وللمدعى  وم�شروعيتها  المدعي  ف�شل  و�شبب  مبررات 
2016/11/1 لبدء التحقيق وندبت له ع�شو ي�شار الدائرة ولرئي�شها ندب غيره عند القت�شاء 
على ان ينتهي خالل ثالثة ا�شهر من تاريخ بدئه وعلى قلم الكتاب اعالن الغائب من الخ�شوم 

بالحكم والجل�شة.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.ال�ضتئناف:.1/3664/2015/03
رقم.الدعـــوى:.5/21571/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنف: قا�شم عبدالر�شول العود، بوا�شطة وكيلته اميرة مهدي البحراني. �شد: الم�شتاأنف 
في  لتقديمه  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلـــبات:-   بوخم�شين.  يا�شين  محمد  �شامي  �شده: 
الميعاد القانوني. 2- قبل الف�شل في المو�شوع: اإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الم�شتاأنف بكافة 
المذكورة بالئحة  الموؤجرة  بالعين  انتفاعه  ال�شهود عدم  القانونية ومنها �شهادة  طرق الثبات 
الدعوى وقيامه ب�شداد اليجارات المتخلفة. 3- في المو�شوع: الق�شاء باإلغاء الحكم الم�شتاأنف 
والق�شاء مجددًا برف�س الدعوى مع اإلزام الم�شتاأنف �شده الم�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب 

المحاماة عن درجتي التقا�شي .
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدينة الغرفة الرابعة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2017/1/15 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�ضي.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.الرابعة

رقم.ال�ضتئناف:.9/2728/2016/03.
رقم.الدعــــوى:.6/220/2016/02.

تبليغ.باحل�ضور
الم�شتاأنف  �شد  ح�شن.  عل  اإلهام  وكيلتها  التجارية،  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
�شده: اأحمد �شامي جمعه حمد الزويري، �شقة 23 مبنى 2668 طريق 368 مجمع 206 المحرق.

الطلبات:- 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- وفي المو�شوع: باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى 
به من رف�س طلب الفائدة التاأخيرية على المبلغ المطالب به، والحكم بالفائدة بواقع 10% من 

تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام . 3- اإلزام الم�شتاأنف �شده بم�شاريف ال�شتئناف .
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله باأنه 
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اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/1 فاإن المحكمة �شوف ت�شير 
بحقه ح�شوريا ليعلم.

قا�ضي.محكمة.ال�ضتئناف.العليا.املدنية.الثانية
رقم الدعوى : 7/15646/2016/02

تبليــــــــــــــغ.باحل�ضــــــــــــــــور
المدعــي: بالل اأحمد. مدعى عليه/ الفعل الح�شن للمقاولت. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة

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

قا�ضي.اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى:.02/2016/16409/5

فتح.دعوى.تركة.املتوفى
وليد.محمد.عبداهلل.الن�ضمي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة وليد محمد عبداهلل الن�شمي. الرقم 
ال�شخ�شي: 700604278. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/2 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.9/16852/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

اإبراهيم.محمد.ح�ضن.ح�ضني
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة اإبراهيم محمد ح�شن ح�شين. الرقم 
ال�شخ�شي: 240101243. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/3 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.6/16448/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

MOHAMED.NASIR.KHAN.ABDULGAFOOR.GHAZI

 MOHAMED NASIR KHAN تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى
ABDULGAFOOR GHAZI. ورقمه ال�شخ�شي 610626612. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 
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او من يدعي باية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما 
جل�شة  المحكمة  حددت  وقد  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنه  كما 

2017/1/2 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.8/15413/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى عليه ح�شن  اأحمد.  ويمثلها احمد محمد  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
علي محمد طراده. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.4/15401/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: الموؤ�ش�شة العربية التجارية. وكيل المدعية: المحامي/ علي اأحمد عبداهلل العريبي. 

المدعى عليها: �شركة كيمك�س اأمول�شن ذ.م.م. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/16452/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

محمد.غلوم.حاجي
ال�شخ�شي  الثانية عن فتح تركة محمد غلوم حاجي ورقمه  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
560012411. 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 2017/1/2 لنظر الدعوى
قا�ضي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/16740/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

اأحمد.جالل.عثمان.ال�ضميت
ورقمه  ال�شميت  عثمان  جالل  اأحمد  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
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اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .941109216 ال�شخ�شي 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعرالمحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/2 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.2/06053/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
حمزة.خور�ضيد.جم�ضري

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة حمزة خور�شيد جم�شير ورقمه ال�شخ�شي 
500801410. 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�شعرالمحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/9 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.6/16255/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

من�ضور.علي.محمد.ال�ضغري
ورقمه  ال�شغير  محمد  علي  من�شور  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .260012793 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 2017/1/2 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/16530/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة

فاطمة.حبيب.عبداهلل.اأحمد
اأحمد  الثانية عن فتح تركة المتوفاة فاطمة حبيب عبداهلل  تعلن المحكمة الكبرى المدنية 
ورقمه ال�شخ�شي 64113583. 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�شعرالمحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/2 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.7/16408/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة

�ضهري.عبداهلل.علي.�ضالح
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفاة �شهير عبداهلل علي �شالح ورقمه 
ال�شخ�شي 681004266. 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�شعرالمحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/2 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.1/10595/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: CORA GERONCA GARGULLD. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى 
عليه: SILVANA SUPPLY. مبنى :1331 �شقة :41 طريق 5126 مجمع: 351 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/09634/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة عبدالعزيز علي لبيع المواد الغذائية. وكيل المدعي: احمد محمد جا�شم محمد 
النم�شان الدو�شري. المدعى عليهم: �شركة روت تو بيروت ايترز. احمد يو�شف طالب عبدالغني. 
مريم عبداهلل فني�س. يو�شف عدنان فني�س. �شقة :21 طريق:455 مجمع: 504 جنو�شان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3959.839 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

حددت جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.7/03139/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى عليها  والعقارات.  بنادورا لالدارة  موؤ�ش�شة  فوده مالك  المدعي: عو�س محمد ح�شين 
الثاني:  عليه  المدعى   .21355-1 رقم:  تجاري  �شجل  اإنترنا�شيونال.  برايميديا  �شركة  الأولى: 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 2120/500 دينارًا مع  ال�شعله. مو�شوع  م�شعل عبدالنبي عبداهلل 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها الأولى المذكورة اأعاله باأنها قد 

حددت جل�شة 2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/05727/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي:  محمود يعقوب يو�شف جا�شم. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة �شا�شان للتخلي�س الجمركي، ع�شام محمد عبدالرحيم عبدالرحمن. مبنى :3627 �شقة 
:9 طريق :1862، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4084 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 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.7/06025/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: مجموعة العوجان التجاريه. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
المدعى عليه: مطعم الفرن الطيني. �شجل تجاري: 48557. محل 172 �شارع 3605 - مجمع 
336 – العدليه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3249.17 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/01/05 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/05902/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: ح�شن �شالح مبارك هالل �شليبيخ. وكيل المدعي: ح�شن اأحمد بديوي المدعى عليه: 
مجموعة محمد جواد للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 201605640 مجمع: 317 المنامة بوا�شطة 
ف�شه الخلف - طريق 1705 - مبنى 315 - بناية برج الدبلومات - الطابق الرابع - مكتب 41. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3132 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/05 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.3/09350/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة �شكاي لين تريدنج كوربوري�شن. وكيل المدعي: ابت�شام محمد جعفر ال�شباغ. 
المدعى عليها: �شركة ترينتي القاب�شة ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 68815 - 1

الدعوى: طلب مبلغ  3600 دينار مع  مبنى :2589 طريق :4450، مجمع: 744 عالي. مو�شوع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.5/22946/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: غانم بن م�شاعد بن عبيد العقلي المطيري. وكيل المدعي: احمد ح�شن خليفه العماري. 
الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار مع  العاملة. مو�شوع  الماجد لاليدي  المدعى عليها: موؤ�ش�شة 

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.5/17483/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: موؤ�ش�شة اآ�شيا لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليها: 
الدعوى: طلب  مو�شوع   .830110267 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شراوي.  ديب  �شبحي  ثائره ح�شين 

مبلغ 590 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.6/18771/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  رفيع.  جا�شم  غازي  فريد  المدعي:  وكيل  عبدالعال.  يو�شف  ح�شن  جا�شم  المدعي: 
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الر�شوم  المعلومات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4133 دينارًا مع  لتقنية  عليها: �شركة تو �شي 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.6/04655/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبداهلل ال�شندي. وكيل المدعي: را�شد حمد محمد 
الجار. المدعى عليه: اي بي زد للتجارة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1400 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.6/10721/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة المركز العالمي لالإطارات. وكيل المدعي: ح�شن اأحمد بديوي. المدعى عليها: 
�شركة نقليات طارق ل�شاحبها طارق عبداهلل علي عبداهلل الوردي �شجل تجاري رقم:13128-1. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1732 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.4/18559/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  �شلمان.  اإبراهيم محمد  المدعي: عي�شى  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجير  الجابرية  المدعية: 
عليه: عيد محمد احمد الناجم. الرقم ال�شخ�شي: 570114705. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

396 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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
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رقم.الدعوى:.2/00639/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: موؤ�ش�شة الذوادي لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعي: غالب نزيه معذه ال�شريطي. المدعى 
عليه: اياد �شليمان محمد فرج �شيحان. الرقم ال�شخ�شي 920605613. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 750 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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.3/02916/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شانع ال�شناديق. وكيل المدعي: �شامي عي�شى �شيادي. المدعى عليه: عبداهلل محمد 
ادري�س تي�شير. الرقم ال�شخ�شي: 750400820. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 797.640 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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/02178/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: جرانت ثورنتون – عبدالعال. وكيل المدعي: محمد عي�شى علي كاظم التاجر المدعى 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   600 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جرلي.  جرلي  �شركة  عليها: 

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/20533/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  المملكة.  جامعة  المدعية: 
عليه: عبداهلل عبدالرحمن يو�شف الكواري. الرقم ال�شخ�شي: 920606695 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 900 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/15162/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

افق  المدعى عليه  يو�شف.  المدعي: فاطمة جا�شم احمد  المدعية: �شركة ماك�س ميديا. وكيل 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   350 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  للعقارات. 

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/11721/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: ممدوح احمد محمد علي. وكيل المدعي: ال�شيخة �شلوى بنت اأحمد اآل خليفة المدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   4665 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المياه.  لتعبئة  البرني  �شركة  عليها: 

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/03050/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: اأحمد بن ح�شن بن معتق اآل جحو�س. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف المدعى 
عليه: برج ن�شمة الجفير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 600 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/14134/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة القند�س لتركيب المظالت. 
الر�شوم  مع  دينارًا   371.66 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .2-76566 رقم:  تجاري  �شجل 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/20037/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شالح اإبراهيم ال�شيخ محمود. وكيل المدعي: المحامي فريد ح�شاني. المدعى عليه: 
محمد �شامى عبدالعظيم محمد. الرقم ال�شخ�شي: 841361118. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/20037/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شالح اإبراهيم ال�شيخ محمود. وكيل المدعي: المحامي فريد ح�شاني. المدعى عليه: 
محمد �شامى عبدالعظيم محمد. الرقم ال�شخ�شي: 841361118. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.4/00784/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: KOUSIK PAUL. الرقم ال�شخ�شي: 810566877. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 816.075 

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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
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رقم.الدعوى:.5/20657/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

NOZRUL ISLAM LATE LATE. الرقم  المدعي: محمد جميل ميرزا ح�شن. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي  الرقم  والقامة.  للجوازات  العامة  الدارة  لدي  موقوف   .850249260 ال�شخ�شي: 
للمدعى عليها 850249260. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2250 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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/19650/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

ابوح�شين.  عبداهلل  من�شور  ر�شا  محمد  المدعي:  وكيل  للمقاولت.  الأمثل  موؤ�ش�شة  المدعية: 
المدعى عليه: علي ح�شن مكي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 58 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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.6/04607/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 CLIVE المدعي: نادي يخت البحرين. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه
GERARD WALTON. الرقم ال�شخ�شي: 580402428. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2387.5 

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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.4/21252/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المال.  احمد خليفه  المدعي: جمال عي�شى  وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
المدعى عليها: موؤ�ش�شة ح�شن عبداهلل على ح�شن. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 750 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
الدعوى رقم: 1/23582/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  عياد.  اأحمد  علي  المدعي:  وكيل  اإلكترونك�س.  اإيكوانك�س  موؤ�ش�شة  المدعية: 
 ZALDY DELLAVA -2 .SONIA APILLEDO BALIDO،ZALDY DELLAVA DAPITON-1
DAPITON. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 395.9 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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.5/8537/2012/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: جعفر ح�شين احمد فردان،FELISA COMIA AHMED. وكيل المدعي: محمد ال�شيد 
مع  دينار   2200 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البحرين.  طيران  عليه:  المدعى  محمد.  يو�شف 

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/20807/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

Bernadette Pabustan مو�شوع  عليه:  المدعى  التجاريه.  العريان  �شركة مجموعة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.1/15395/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي المدعى عليه: 
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 .610556258 ال�شخ�شي:  الرقم   .GOPAL KRISHNA SUBRAYA SUBRAYA BHAT

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2517.725 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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.7/22072/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة �شعودي تاور لمواد البناء. وكيل المدعي: زياد روفان قيومجي المدعى عليها: 
مبلغ  الدعوى: طلب  رقم: 1-19043 مو�شوع  تجاري  �شجل  �س.�س.و.  للمقاولت  القائد  �شركة 

3352.800 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
بورود لئحة  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
لنظر  جل�شة 2017/01/17  قد حددت  وباأنها  المحا�شبي  الخبير  تقرير  وبورود  تعديل طلبات 

الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/03906/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

العري�س.  رباب عبدالنبي  المدعي:  وكيل  كارد كومباني �س.م.ب.م.  البطاقة  �شركة  المدعية: 
حي   - المير  �شارع   .201407365 ال�شخ�شي:  الرقم  الهالل.  هالل  اإبراهيم  عليه:  المدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   2028.46 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الظهران.  مدينه   - الجامعه 

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

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.8/07781/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

�شلطان محمد.  نور  المدعي: ح�شن محمد  التجارية ذ.م.م. وكيل  العريان  المدعية: مجموعة 
الر�شوم  مع  دينار   500/1308 الدعوى:  مو�شوع   .kimberly borre batang عليه:  المدعى 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/06816/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

احمد  طيبه  المدعي:  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  لاللكترونيات،علي  فاريا  المدعية: 
ايوب احمد حميد. المدعى عليه: مبارك عبداهلل احمد محمد علي. مبنى :1514 طريق :3336، 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: 3059 دينارًا مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  مجمع: 933 

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

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/04779/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة التكافل الدوليه. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
محمد عبدالحكيم �شلمان اإبراهيم ال بور�شيد. مبنى :890 طريق :5519 مجمع 225 الب�شيتين. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 501.279 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/06662/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: انعام اهلل محمد لطيف نبي بخ�س ان�شاري. وكيل المدعي: عبدالهادي علي عبداهلل 
القيدوم. المدعى عليها: نجمه مالبار للتجاره ل�شاحبتها فايزه ثاني عي�شى. مبنى :1485 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3022.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مجمع7473.   ،4341:

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

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
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رقم.الدعوى:.4/05368/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

خ�شير.  عمران  عبدالنبي  زهراء  المدعية:  وكيل  المعدات.  لتاأجير  امداد  موؤ�ش�شة  المدعية: 
المدعى عليه: EDWIN LOZANO JAYLONI JAYLONI. مبنى 1139 طريق :2272، مجمع: 
327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 486 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.6/09354/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليها:  المدعى  العريبي.  عبداهلل  اأحمد  علي  المدعي:  وكيل  الأغذية.  لتجارة  ماجد  المدعي: 
برادات الحدائق. �شجل التجاري رقم: 64641-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1997.5 دينارًا 

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

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.6/04082/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البطاقة كارد كومباني. وكيل المدعية: رباب عبدالنبي العري�س. المدعى عليه: 
المير  �شارع   -12 فيال  ال�شخ�شي: 201407355.  الرقم  القحطاني.  عبداهلل  عبداهلل ح�شين 
�شلطان - حي الزهراء - مدينة جده. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2110.538 دنانير مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.6/08799/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعي:  وكيل  للكترونيات.  فاريا  المدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   770311822 ال�شخ�شي:  الرقم   .SULEIMAN ABDI MOHAMED
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مبلغ 500/3918 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.4/03219/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  ح�شاني  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  الكويتي.  التمويل  بيت  المدعي: 
عليه: فاطمه ح�شين حنفي ح�شين عزام. الرقم ال�شخ�شي: 851208886 مبنى :1318 طريق 
:818، مجمع: 808 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4033.823 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.7/04954/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه عبدالرحمن  المدعى  اأحمد علي عراد.  المدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البركة  بنك  المدعي: 
جمال �شالم محمد �شليم. مبنى :292 طريق :1511، مجمع: 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 155.053 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.8/06338/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ا�شب�شيل لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: عي�شى فرج بور�شيد المدعى عليه: 
عبدالرحمن عبداهلل مبارك جوهر مبارك. الرقم ال�شخ�شي 930311671. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 720 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
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رقم.الدعوى:.7/07918/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: ال�شفير للكمبيوتر. وكيل المدعي: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليه: وجيهه 
علي عبدالح�شين حمد. الرقم ال�شخ�شي: 761206140.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.8/08042/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليها:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  لالكترونيات،  فاريا  المدعية: 

وجيهه علي عبدالح�شين حمد. الرقم ال�شخ�شي: 761206140.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/04693/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

نا�شر ح�شن.  ها�شم  ال�شيد  بتول  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2024.077 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.1/06515/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  لاللكترونيات،علي  فاريا  المدعية: 
ايوب احمد حميد. المدعى عليه: اإبراهيم عو�س حمد عامر ال�شام�شي. مبنى 124 طريق :2901، 
مجمع: 929 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 858 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
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رقم.الدعوى:.5/06320/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

محمد  عليه:  المدعى  بديوي.  اأحمد  ح�شن  المدعي:  وكيل  البناء.  لمواد  ميريالند  المدعية: 
عبدالوهاب احمد غزال. طريق :1807، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3713 

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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/06992/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

البحرينية  الرومانية  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 411.153 دينارًا مع  للمقاولت. �شجل تجاري رقم:  3-78069. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.3/05573/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

احمد  طيبه  المدعي:  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  لاللكترونيات،علي  فاريا  المدعية: 
ايوب احمد حميد. المدعى عليه: اإبراهيم �شيف اهلل مطرود الركيبات. مبنى 214 طريق :،ولي 
العهد مجمع: 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/06885/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البناء.  مواد  لتاجير  النا�شر  موؤ�ش�شة  المدعية: 
 .SANKARA PILLAI JAYAKUMAR JAYAKUMAR MAREKATTU :التويجري المدعى عليه
مو�شوع  المنامة.   304 مجمع:   ،448: طريق   2856: مبنى   .770517943 ال�شخ�شي:  الرقم 
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الدعوى: طلب مبلغ 751.23 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/05140/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  لالألكترونيات،علي  الدار  المدعية: 
ايوب احمد حميد. المدعى عليه: علي خلفان عبداهلل ال�شباري. مبنى :231 طريق :95، مجمع: 
949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4997 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/04151/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: اإتحاد مالك لمركز اأوركيد لالأعمال. وكيل المدعي: ح�شين علي محمد تقي المدعى 
طريق   2795 مبنى   .201603960 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شاعر.  يو�شف  عبدالعزيز  فهد  عليه: 
:2835، مجمع: 428 �شاحية ال�شيف مكتب 303-304. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4815.36 

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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

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

�شادق  عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  ال�شره.  بنك  �شركة  المدعية: 
عبدالهادي مير عبا�س خ�شروي. الرقم ال�شخ�شي: 740605143. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1110.510 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
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رقم.الدعوى:.6/05370/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  خ�شير.  اأحمد  علي  فاطمة  وكيلتها  المعدات.  لتاأجير  اإمداد  موؤ�ش�شة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   235 طريق:   22 �شقة:   2014 مبنى:   .SUNIL THANKAIAN

الدعوى: طلب مبلغ 328 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.6/06289/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

�شلطان محمد.  نور  المدعي: ح�شن محمد  وكيل  التجارية.  العريان  �شركة مجموعة  المدعية: 
المدعى عليه: CRISTINE ACOSTA GALDIANO. الرقم ال�شخ�شي 850620384. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2150.500 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.8/09860/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة دار القب�س للطباعة. وكيل المدعية: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني المدعى 
عليها: �شركة �شايا ارت اند انتيك�س. �شجل تجاري رقم: 66442. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.8/17828/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  احمد حميد.  ايوب  احمد  المدعي: طيبه  وكيل  لاللكترونيات.  البيدر  المدعي: 
 12: �شقة   322: مبنى   .710304129 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شليمي.  حامد  فا�شل  عبداهلل  حمد 
مجمع: 207 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.1/04215/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
ال�شرقي.  الرفاع   911 مجمع:   ،1114: طريق   12: �شقة   894: مبنى   .MANUVEL JERALD

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3521.18 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/18861/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجاريه. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
مبنى   .880903635 ال�شخ�شي:  الرقم  محفوظ.  اإبراهيم  امين  ح�شين  ال�شيد  عليه:  المدعى 
:1429 طريق :2139، مجمع: 541 بني جمرة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 768.715 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/02740/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   731034120 ال�شخ�شي:  الرقم   .DANIELLE BROUGHTON

2374.456 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
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رقم.الدعوى:.9/07415/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة اأبو عامر لتاجير المعدات. وكيل المدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي المدعى 
 .KHURSHEED ALAM KHAN AZIZ UR REHMAN AZIZ UR REHMAN KHAN :عليه
مو�شوع  المحرق.   216 مجمع:   ،1630 طريق   1716 مبنى   .710131291 ال�شخ�شي:  الرقم 

الدعوى: طلب مبلغ 1558.339 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 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/13363/2012/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/02179/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: جرانت ثورنتون – عبدالعال. وكيل المدعي: محمد عي�شى علي كاظم التاجر المدعى 
عليه: جلف فينجر جروب كوربوي�شن. مبنى :95 �شقة :1 طريق :1702 مجمع: 317 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 900 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/13059/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  اإبراهيم  را�شد عبدالرحمن  المدعية:  وكيل  وال�شياحه.  لل�شفر  البدر  �شركة  المدعية: 
عليه: ال�شيخ فواز بن محمد بن خليفه اآل خليفه. الرقم ال�شخ�شي 201420003. طريق :2510، 
مجمع: 325 المنامة ق�شر الق�شيبية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4520.15 دينارًا مع الر�شوم 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/02417/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بنك الأ�شرة �س.م.ب مقفلة. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد المدعى 
عليه: نواف ح�شين علي �شلطان. الرقم ال�شخ�شي: 771100710. مبنى 2239 �شقة :12 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   1860 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحورة.  المنامة   318 مجمع:   ،1843:

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

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/00318/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة كريدي مك�س. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: HELEN CARLOS SABADO. مبنى :91 �شقة :202 طريق :13 مجمع: 314 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 788.815 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 2017/01/17 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.9/17326/2015/02

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

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

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.9/00406/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

بيت  مطبعة  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعية:  وكيل  الميزان.  مطبعة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   4925 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .4342 ال�شخ�شي:  الرقم  المارات. 

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

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.3/07081/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

العريبي.  اأحمد عبداهلل  المدعي: علي  البناء. وكيل  لتاأجير معدات  التعمير  المدعية: موؤ�ش�شة 
مو�شوع   .650108124 ال�شخ�شي  الرقم  عبدالغني.  احمد  مال  محمود  محمد  عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 1873.610 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/06490/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعية: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه: محمد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710605617 ال�شخ�شي:  الرقم  �شاه.  رحمه  كل  ف�شل  �شديق 

4966/992 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 2016/1/17.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/14594/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
CRISTINE ACOSTA GALDIANO. الرقم ال�شخ�شي: 850620384. مبنى 261 �شقة :31 

طريق :41، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1863.008 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.3/05413/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: ح�شان علي احمد المحرقي. المدعى عليهما: 
فراعنة الكمبيوتر، ح�شام اإبراهيم حامد عبداللطيف، ه�شام اإبراهيم حامد عبداللطيف. مبنى 
:626 �شقة :14 طريق :309، مجمع: 1203 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4511.25 

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

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/20610/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة �شو للعرو�س الفنية والتجارية. 
الرقم ال�شخ�شي: 201517873. مبنى :574 طريق :1111، مجمع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 4545.755 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/00814/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
 25 �شقة   52 مبنى   KADALAYIL CHIRAVAKKATH KRISHNA KRISHNA DAS عليه: 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 880.201  المنامة. مو�شوع  اللوؤلوؤة مجمع 314  طريق 

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

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
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رقم.الدعوى:.7/07305/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

الرقم  البري.  الرمل  لنقل  فرا�س  �شركة  عليها:  المدعى  العمل.  �شوق  تنظيم  هيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 201606644. مبنى :1148 طريق :2933، مجمع: 729 جرداب مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 3030 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/07302/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. المدعى عليها: موؤ�ش�شة جوهرة الجزيرة لمقاولت التنظيفات. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 800/1523 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.6/03540/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: م�شرف الرافدين. وكيل المدعي: �شهى اكرم احمد حاجم الخزرجي  المدعى عليه 
الول: محمد جميل اإبراهيم علي ال�شالح. الرقم ال�شخ�شي 870704095. المدعى عليه الثاني: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 880901950. مو�شوع  الرقم  جا�شم محمد عبداهلل عبداهلل علي. 

مبلغ 113/2764 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.7/03156/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 CHITHRA المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
المنامة. مو�شوع  SIVARAMAKRISHNAN. مبنى :407 �شقة :2 طريق :2619 مجمع: 326 

الدعوى: طلب مبلغ 3688.29 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/06840/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: عبدالجبار محمود الكوهحي واأولده. وكيل المدعي: مها مح�شن جابر جابر المدعى 
عليه: علي اإبراهيم مو�شى علي احمد. مبنى :2601 طريق :443، مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1403.88 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/02036/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 MICHAEL المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
ANTHONY SCHAFFEL SCHAFFEL PEREZ. الرقم ال�شخ�شي: 641230869. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 703/1619 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.4/04155/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  المحرقي.  احمد  علي  ح�شان  المدعي:  وكيل  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
الرقم  محمد.  يا�شين  ال�شيد  محي  عليه:  المدعى  الكهربائيه.  والدوات  البناء  لمواد  كوانزو 

ال�شخ�شي: 540901822. المدعى عليه: �شاميه فوؤاد محمد عبدالرحمن
الرقم ال�شخ�شي: 590210840. مبنى 179 طريق 9 مجمع 701 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 5106.750 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
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رقم.الدعوى:.9/14622/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: حافظ علي محمد  اآل خليفه. وكيل  �شلمان  ال�شيخة عائ�شة بنت محمد بن  المدعية: 
حاجيه. المدعى عليها: ال�شركة البحرينية الكويتية للتامين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1770 

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

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.7/07076/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاجير معدات البناء. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
مو�شوع   .38610 رقم  تجاري  �شجل  للمقاولت.  الركبان  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  التويجري. 

الدعوى: طلب مبلغ 676.905 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.8/05612/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: محمود يعقوب يو�شف جا�شم. المدعى عليهما: 
اإبراهيم  امينه  اإبراهيم،  عبداهلل  محمد  عبداهلل  احمد  البناء،  لمواد  النيزك  بوابة  موؤ�ش�شة 
الر�شوم  مع  دينارًا   4247.125 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ثامر.  اإبراهيم  عبدالرحيم 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/17013/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  �شعبان.  اإبراهيم  احمد  اإبراهيم  المدعي:  وكيل  جواد.  عبداهلل  كاظم  علي  المدعي: 
عليهم: 1- �شركة بدر للتجارة المقاولت 2-عبداهلل محمد �شكراهلل 3-امين عبداهلل ح�شين 
عبداهلل. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/01/17 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/36349/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

 rommel المدعي: �شالون لوزون للتجميل. وكيل المدعي: محمد عيد الح�شيني. المدعى عليه
الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع  M paulite،KATRINA MAKDIRUL PAULITE. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/02/24 )تاأجيل اإداري( لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/19245/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: خليفه عبداهلل خليفه عبداهلل الن�شمي. وكيل المدعي: عبداهلل احمد علي ال�شكران. 
ال�شخ�شي:  الرقم  خلفان.  جا�شم  محمد  ال�شباح،احمد  اأبراج  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى 
مو�شوع  اأمواج.  جزر   257 مجمع:   ،5720: طريق   2044: �شقة   2648: مبنى   .580136167

الدعوى: طلب مبلغ 2200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/06/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/00828/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 ARJUN المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
KUMARAN KANDATH. الرقم ال�شخ�شي: 910511454. رقم الجواز: H5864645. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 4130.049 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 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
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رقم.الدعوى:.8/17490/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: ال�شفير للكمبيوتر. وكيل المدعي: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليها: �شهيله 
�شامي يعقوب يو�شف �شعدون. الرقم ال�شخ�شي: 820901741. مبنى 969 طريق :325، مجمع: 
203 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 832 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/1/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.7/19331/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شنجل بوينت لمواد البناء. وكيل المدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليها: 
�شركة مودرن ايج للموؤتمرات والمنا�شبات، عبداهلل فوؤاد ر�شي احمد ح�شن. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1930 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.7/16770/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

العريبي.  عبداهلل  اأحمد  علي  المدعي:  وكيل  التجارية.  اأ�شغر  علي  محمد  موؤ�ش�شة  المدعية: 
المدعى عليه: جعفر محمد عبداهلل يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 870102150

مع  دينارًا  مبلغ 375.4  الدعوى: طلب  �شناب�س. مو�شوع  :247، مجمع: 402  :29 طريق  مبنى 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.8/10690/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعى عليه:  اأحمد عبداهلل.  المدعي: جا�شم  وكيل  ك�شتكار.  تقي  المدعي: م�شطفى محمد 
مركز الكوا�شر للمواد الغذائية. الرقم ال�شخ�شي: 3-21270. مبنى :578 طريق 1706 مجمع 
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317 المنامة الدبلوما�شية - ل�شاحبته فتحية محمد را�شد مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1300 
دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.9/14815/2015/02

تبليغ.باحل�ضور

المدعي: فهد �شالح عبداهلل. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: عقيل علي 
مجمع:   ،20: طريق   113 �شقة   106: مبنى   .731201728 ال�شخ�شي:  الرقم  الماجد.  جا�شم 
331 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/08463/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بن هندي للموا�شالت. وكيل المدعي: علي محمد ح�شن كمال الدين المدعى 
:219 طريق 18 مجمع 320  ال�شخ�شي: 46650. مبنى  الرقم  الكمبيوتر.  لتقنية  عليه: مار�س 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   395 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/02675/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة العلوم الطبيعية لال�شت�شارات ذ.م.م. المدعى عليها: فاطمة ر�شي عبدالنبي 
ح�شين الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 860700330. مبنى 361 طريق 1705، مجمع: 317 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.4/20781/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليه: كور�س مظفر رزمجوئى. مبنى :1829 طريق :414 مجمع: 804 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 522.547 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/04411/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  لالألكترونيات،علي  الدار  المدعية: 
ايوب احمد حميد. المدعى عليها: �شماء عبدالمجيد محمد علي مريد الب�شتكي. مبنى :1627 
مع  دينارًا   2698 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   332 مجمع:   ،3241: طريق   22: �شقة 

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/09194/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

لاليدي  الدوا�شر  وادي  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الدو�شري.  خالد  �شعد  محمد  را�شد  المدعي: 
العامله. الرقم ال�شخ�شي: 201607699. مبنى :178 �شقة :505 طريق 907، مجمع: 359 الزنج 
بناية الدانه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2775 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة



العدد: 3287 - الخميس 10 نوفمبر 2016

74

رقم.الدعوى:.1/15249/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: عبدعلي علي ح�شين ح�شن عبا�س. وكيل المدعي: ح�شن علي اإ�شماعيل المدعى عليه: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED SHOHEL MOHAMMED MOHAMMED NAZAB

ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب  770215203. مبنى :2308 طريق :549، مجمع 905 الرفاع 
مبلغ 133.94 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.6/01870/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه  المدعى  الزعبي.  حاتم  قي�س  حاتم  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
AMEENUDHEEN JAMALUDEEN. مبنى :241 �شقة :21 طريق 2611 مجمع: 326 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 473.912 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.5/21324/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: هوم تيك لاللكترونيات التجاريه. وكيل المدعي: ح�شن علي اإ�شماعيل المدعى عليه: 
�شركة اون�شت البحرين والكويت جينيرال تريدينغ. مبنى :328 �شقة 40 طريق :1910، مجمع: 
الر�شوم  مع  دينارًا   2195 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنزي.  را�شد  ل�شاحبها  المنامة   319

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/04338/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليها:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعي:  وكيل  للتاأمين.  الدولية  التكافل  �شركة  المدعية: 
�شركة �شبار كلينغ �شكاي كوربوريت ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 73057. مبنى 2102 �شقة 299 
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طريق 2825 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1025 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.6/03439/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: احمد محمد احمد علي عبداهلل.  وكيل  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
 4: ال�شخ�شي 66715. مبنى  الرقم  للمقاولت �س.�س.و.  المدعى عليها: �شركة ماجد باح�شن 
طريق :372، مجمع: 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 926.067 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/00585/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: ال�شركه العامه للتجاره و�شناعة الغذيه -ترافكو- وكيل المدعي: ح�شن علي اإ�شماعيل 
ل�شاحبها  المنامة   301 مجمع   251 طريق   340 مبنى  النجار.  جعفر  برادات  عليها:  المدعى 
جعفر �شادق النجار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1970.555 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/16802/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

العالمية.  المتكامله  الكمبيوتر  انظمة  �شركة  المدعى عليها:  والتعليم.  التربية  وزارة  المدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 201514587. مبنى 2347 طريق 2830 مجمع 428 �شاحية ال�شيف �س ب 
1344. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.3/23452/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: خالد احمد 
علي زين الدين الهرمي. الرقم ال�شخ�شي: 750602775. مبنى :1783 طريق 406، مجمع: 804 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 530.487 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.3/04214/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 HASSAN المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
الدعوى: طلب  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  :4110، مجمع: 941  :317 طريق  MASOOD. مبنى 

مبلغ 2127.52 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.3/04214/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 HASSAN المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
الدعوى: طلب  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  :4110، مجمع: 941  :317 طريق  MASOOD. مبنى 

مبلغ 2127.52 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.7/21354/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية )امتياز(. وكيل المدعي: محمد عيد الح�شيني. 
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المدعى عليه: فهد اإبراهيم محمد عبداهلل ال�شويدي. مبنى :1905 �شقة :1 طريق :407، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3340.573 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   804

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/16926/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: AKTER MAINUDDIN. وكيل المدعي: خالد خليفه علي البنغدير الدو�شري. المدعى 
عليها: موؤ�ش�شة بوردو لخدمات التنظيفات، مكتب الدبلوما�شية لتخلي�س المعامالت الحكومية. 
مبنى :90 طريق :3501، مجمع: 635 المعامير ل�شاحبها احمد عبدعلي علي محمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/08933/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ابراج الخمي�س للتجارة �س.�س.و. وكيل المدعي: ح�شين جعفر النها�س المدعى 
عليه: عبدالر�شول العريبي،مطعم الذويقين. مبنى :اأ617 طريق :71، مجمع 754 بورى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3052 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.8/15128/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بيت التمويل الوطني. وكيل المدعي: محمد عيد الح�شيني. المدعى عليه: مخبز 
بيل مير ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1767.117 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.8/03696/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

ال�شويحي.  اأحد عبدالحليم ماجد  المدعي:  ال�شعودية. وكيل  العربية  التامين  المدعية: �شركة 
 111 مبنى   .201603400 ال�شخ�شي  الرقم  الجلعوط.  العفين  اإبراهيم  محمد  عليه:  المدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   1811.2 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   219 طريق 

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/00352/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
JOSEPH LEESE. الرقم ال�شخ�شي: 480304572. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2810.436 

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

جل�شة 2016/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.3/21003/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد خليل اإبراهيم �شخنيني. الرقم ال�شخ�شي: 850507553. مبنى 222 �شقة 22 طريق 
الر�شوم  مع  دنانير   104.646 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   815 مجمع:   1553

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية
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رقم.الدعوى:.4/01658/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 NELSON المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
RONDA OBISO. مبنى :10 �شقة :18 طريق :210، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 4941.279 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/02482/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعي:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
:3475 طريق 2186،  مبنى  الخالدي.  احمد عبداهلل محمد  عليه: عبداهلل  المدعى  الوداعي. 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 456.033  الدعوى: طلب  مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع 

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/03937/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الأهلي  المدعي: 
MUNUSAMY DURAI. مبنى 826 طريق الحو�س الجاف مجمع 128 الحد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 659.239 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.6/00251/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجاريه. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليه: جا�شم محمد جا�شم �شلمان عياد. مبنى :471 طريق :55 مجمع: 463 الحجر. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 592.064 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.2/00057/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  اآي  اأم  بي  المدعي: 
SALVATORE MARRONE. مبنى :1783 �شقة :66 طريق :5715 مجمع: 257 جزر اأمواج. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2118.293 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.5/21114/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: رائد محمود محمد المردي. وكيل المدعي: علي اأحمد عياد. المدعى عليه: ال�شقر 
الدعوى: طلب مبلغ  البحرين. مو�شوع  المنامة/ مملكة  العاملة. �س ب 2504  الملكي لاليدي 

450 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.3/03686/2010/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة �شوليدرتي التكافل العام. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي
المدعى عليه: المتحده لل�شيارات. الرقم ال�شخ�شي: 13191. مبنى 1266 طريق 4130 مجمع 
941 الرفاع ال�شرقي ل�شاحبها ال�شيخ يو�شف �شقر احمد ال خليفة البحير. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 2890 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
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رقم.الدعوى:.7/01066/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ريفيرا لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعي: احمد محمد جا�شم محمد النم�شان 
الدو�شري. المدعى عليه: محمد فاهيم. مبنى :96 �شقة :2 طريق :3402 مجمع: 634 المعامير. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 389 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/01895/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شاره اني�س محمد �شالح الرويعي. المدعى عليه: �شالون الوردة الحمراء، ثريا بنت 
ح�شين. مبنى :909 طريق :610، مجمع: 1204 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.5/21324/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: هوم تيك لالإلكترونيات التجارية. وكيل المدعي: ح�شن علي اإ�شماعيل المدعى عليه: 
مجمع   1910 طريق   40 �شقة   328 مبنى  تريدينغ.  جينيرال  والكويت  البحرين  اون�شت  �شركة 
319 المنامة ل�شاحبها را�شد العنزي - مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2195 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.8/01533/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: اأ�شواق الخليج الدولية. وكيل المدعية: ريم ح�شنين عبدالر�شول خلف. المدعى عليها: 
المنامة.   327 مجمع   2757 طريق   2281 مبنى   .45331 ال�شخ�شي:  الرقم  للمقاولت.  جمعه 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4550.4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.9/02367/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: بيت التمويل الوطني. وكيل المدعي: جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه: ر�شا علي 
احمد مال اهلل. مبنى :46 طريق :4423، مجمع: 644 النويدرات مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1040.78 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/18868/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: جا�شم ح�شن يو�شف عبدالعال. وكيل المدعي: فريد غازي جا�شم رفيع المدعى عليه: 
مركز البحرين البحري. الرقم ال�شخ�شي: 201516580. مبنى 381 طريق 2617 مجمع 326 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1350 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 

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

جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.1/21018/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليها: بديعة بن �شلطانة. مبنى :1034 �شقة :33 طريق :5122 مجمع: 351 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3701.287 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/18 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
رقم.الدعوى:.3/21017/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
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المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
MUHAMMED RABEESH NALUKUDI NALUKUDI PARAMBA. مبنى  المدعى عليه: 
:198 طريق :4904، مجمع 494 الرفاع ع�شكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4095.591 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/19925/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  زينل.  العابدين  زين  يو�شف  المدعي:  وكيل  الدولية.  للتجارة  مك�شيم  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   206 مجمع:   ،51: طريق   .muharraq international

3729 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 2017/01/18 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/06256/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  المحرقي.  احمد  علي  ح�شان  المدعي:  وكيل  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
رقم:  تجاري  �شجل  اإبراهيم عبا�س.  للديكور �شاحبها �شادق عبداهلل ح�شين  المتاألق  موؤ�ش�شة 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   4923.25 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .60337-1

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

جل�شة 2017/01/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/09536/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

�شجل  للمقاولت  الربوع  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
تجاري رقم: 56306. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4547.385 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.6/09175/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  كمور.  �شالح  محمد  ذاكر  اينا�س  المدعية:  وكيل  لال�شتثمار.  نجيب  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  ال�شخ�شي:731337727.  الرقم   .RODERICK IGCASENZA RELOJAS عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 1760 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 2017/01/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.8/08798/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  للكرتونيات.  فاريا  المدعية: 
اإبراهيم احمد محمد الح�شن جقود. الرقم ال�شخ�شي: 600082423. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3432 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 2017/01/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.8/01824/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة التاأمين الإيرانية. وكيل المدعي: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه محمد احمد 
غلوم عبا�س جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 990507823. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 381 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 2017/01/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.3/01006/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى عليها:  فتيل.  المدعي: محمد ح�شين ح�شن  ال�شيارات. وكيل  لتاأجير  الواحة  المدعي: 
هند جا�شم محمد فرحان. الرقم ال�شخ�شي:660100415. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325.6 
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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 2017/01/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.2/09180/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 JOEL المدعى عليه  المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني.  �شتي بنك. وكيل  المدعي: 
MANGULABNAN MIRANDA. الرقم ال�شخ�شي: 700647600 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2417.87 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.7/06168/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  المحرقي.  احمد  علي  ح�شان  المدعي:  وكيل  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
هدايا بيكابو، ال�شيخه ريم عبدالرحمن اإبراهيم محمد اآل خليفة. الرقم ال�شخ�شي 79100498. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4317.5 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 2017/01/19 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.5/18570/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: ار ار �شي ال�شرق الأو�شط. وكيل المدعي: ح�شين عقيل يو�شف احمد الح�شن المدعى 
عليها: �شركة ميركوري ميدل اإي�شت. �شجل تجاري رقم:1-56719. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

3220 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 2016/01/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة
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رقم.الدعوى:.9/18991/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

احمد  يو�شف  عقيل  ح�شين  المدعي:  وكيل  ال�شيارات.  وتاأجير  ال�شياحي  للنقل  بريما  المدعي: 
الح�شن. المدعى عليه: خالد �شلمان جمعه علي. الرقم ال�شخ�شي: 751107654

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 434 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.7/19247/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: ار ار �شي ال�شرق الأو�شط. وكيل المدعي: ح�شين عقيل يو�شف احمد الح�شن المدعى 
عليه: جاهيكون. الرقم ال�شخ�شي: 44216-01. مبنى :451 طريق:1363 مجمع: 607 ابو العي�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
للتحقيق  الدعوى  اإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت   )2016/10/27 بتاريخ 
لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات ومنها �شهادة ال�شهود بانه تم التفاق بين المدعية والمدعى 
عليها على قيام المدعية بتدريب خم�شة موظفين تابعين للمدعى عليها بمبلغ 500 دينار وماهية 
المدعى عليها مبلغ  بالتدريب وتبقى بذمة  التزامها  المدعية نفذت  الدورة وتاريخها وان  تلك 
100 دينار، وبذات الوقت ال�شماح للمدعى عليها اإح�شار �شهودها لنفي ما ع�شى اأن تثبته المدعية 
على اأن يبداأ التحقيق بتاريخ 2017/1/31 وينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ بدئه، وعلى قلم 

الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم(.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.9/02991/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شاحب خدمات رفاق. وكيل المدعي: اأحمد جا�شم عبداهلل. المدعى عليهم موؤ�ش�شة 
الرقم  ماجد/  مرزوق  ماجد  خليل  ال�شيد   .52731 رقم:  تجاري  �شجل  البحرين/  نور  نجمة 
مو�شوع  ال�شخ�شي:710733593.  الرقم  ح�شين/  ح�شين  جان   .800707214 ال�شخ�شي: 

الدعوى: طلب مبلغ 3476/500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضابعة

رقم.الدعوى:.4/14376/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد المدعى 
الدعوى:  مو�شوع   651205417 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  محمد  ال�شيد  محمد  مح�شن  عليه: 

طلب مبلغ 132 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.9/14213/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد المدعى 
عليه: عي�شى جا�شم محمد النم�شان الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 780805100

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 140 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.5/14451/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شتي  المدعي: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .661035077 ال�شخ�شي:  الرقم   .KARMEGAM MUNIYASAMY

مبلغ 1296.464 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.7/14724/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه محمد خالد اإبراهيم علي البوعينين 
�شاحب مطعم درة ال�شمال. �شجل تجاري رقم: 1-90439. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 205.8 
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دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.2/15318/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: بوتيك خم�س نجوم ل�شاحبه ح�شن 
�شلمان عبداهلل ال�شياد. �شجل تجاري رقم: 76008-2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1465.636 

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

جل�شة 2016/12/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.5/14983/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: ال�شركة الهلية للتاأمين. وكيل المدعي: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: ايمن علي 
مع  دينارًا   377.538 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780570286 ال�شخ�شي:  الرقم  جنيدي. 

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

جل�شة 2016/12/12 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.3/14984/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 FAISAL المدعى عليه  انور محمد.  ا�شامة  المدعي:  للتاأمين. وكيل  ال�شركة الهلية  المدعية: 
PARAPPOTHIL. الرقم ال�شخ�شي: 800314824. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1339 دينارًا 

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

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة
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رقم.الدعوى:.1/13349/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

وال�شتائر.  للمظالت  ورور  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دنانير   1108.172 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .02-78487 رقم:  تجاري  �شجل 

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

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.6/15073/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

محمود  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعي:  وكيل  للتاأمين.  الهلية  ال�شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900417609 ال�شخ�شي:  الرقم  �شحاده.  خالد  �شعيد  محمد 

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

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.5/12960/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

بوغمار.  المدعي: هيثم ح�شن مبارك ح�شين  الدو�شري. وكيل  �شعد ظفر  نادر جابر  المدعي: 
MALIK SALAR AHMAD. الرقم ال�شخ�شي 780520165. مو�شوع الدعوى:  المدعى عليه: 

طلب مبلغ 352 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.6/14635/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

للوجبات  عتبات  �شركة  الول:  عليه  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الخفيفه. �شجل تجاري رقم: 3-73770. المدعى عليه الثاني: علي ح�شن علي محمد العريبي. 
الثالثه: هدى مكي علي �شلمان فرحان. الرقم  الرقم ال�شخ�شي: 770407250. المدعى عليه 
ال�شخ�شي: 810603810. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 347.371 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.9/14986/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: ال�شركة الهلية للتاأمين. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه الول: جميل 
 SAHAR JAMIL :الرحمن ملك حبيب. الرقم ال�شخ�شي :860507998. المدعى عليه الثاني
MALIK. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 502.650 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.3/13589/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

للدعايه  ارابيا  بيكجر  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مع  دينارًا   349.65 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-65756 رقم:  تجاري  �شجل  والعالن. 

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

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.7/12861/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البناء.  مواد  لتاأجير  النا�شر  موؤ�ش�شة  المدعية: 
التويجري. المدعى عليه: IMTIAZ AHMED. الرقم ال�شخ�شي 731043537. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1985.98 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 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة
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رقم.الدعوى:.9/12064/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الج�شي  المدعية: محمد مجيد ح�شن  وكيل  ال�شيارات.  لتاجير  فاليو  �شركة  المدعية: 
عليه: محمود عبدالرحمن محمد عبدالر�شول. الرقم ال�شخ�شي 710206380

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226.500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.9/11067/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة كريدي مك�س. وكيل المدعي: علي محمد ح�شن ال�شيد علي كمال الدين
المدعى عليه: ح�شن حبيب ح�شن عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 650111770. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1459.165 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.2/14962/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الأهلي  البنك  المدعي: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 750604280. مو�شوع  الرقم  عليه: ح�شن علي ح�شين جعفر. 

3511.268 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.9/15496/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: اإتحاد مالك اأوركيد لالإعمال عنهم الدكتور ب�شار حبيب امحمد اأحمدي. وكيل المدعي: 
ح�شين علي محمد تقي. المدعى عليه الول: �شكنا لحلول اإ�شكانية متكاملة �س.م.ب )م(. �شجل 
تجاري رقم: 58795-1. المدعى عليه الثاني خالد محمد عبدالفتاح احمد. الرقم ال�شخ�شي: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2521.3 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760716978



العدد: 3287 - الخميس 10 نوفمبر 2016

92

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

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.6/12576/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: MIRZA KHAN NAWAB KHAN. وكيل المدعي: زياد روفان قيومجي
المدعى عليه: LAXMAN RAM. الرقم ال�شخ�شي: 700711457. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.8/12902/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعي: الهام علي ح�شن  المدعى عليه 
الول: نجم عبداهلل محفوظ احمد عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي 770808719

المدعى عليه الثانية: ورده محمد علي احمد المفيوح. الرقم ال�شخ�شي: 800403347 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 171.635 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.6/13596/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى 
�شجل تجاري رقم 67192-1. مو�شوع  الول )�س.م.ب( مقفلة.  ال�شتثمار  بنك  �شركة  عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ 1088.052 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة
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رقم.الدعوى:.3/11647/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الج�شي  ح�شن  مجيد  محمد  المدعي:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجير  فاليو  �شركة  المدعية: 
عليه: SELMA JEMOUAI. الرقم ال�شخ�شي: 840939892. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 192 

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

جل�شة 2016/12/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.ال�ضاد�ضة

رقم.الدعوى:.2/21256/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد يحيى عبدالحي عالء الدين. الرقم ال�شخ�شي: 810218054 مبنى 103 �شقة 1 
الر�شوم  مع  دينارًا   453.365 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع   1802 طريق 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/10222/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   2077 مبنى   .920305172 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شين.  ح�شن  احمد  عبا�س  قي�س  عليه: 
:4248، مجمع: 742 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 343.39 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.7/05778/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUKTER ABDUL MALEK. الرقم ال�شخ�شي 850169798 مبنى :641 طريق :509، 
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والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 260.841  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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.1/07552/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي 830368485. مبنى  الرقم   .GOLAP AHAMMED ALI ALI AHAMMED عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ 249.198 دينارًا مع  المنامة مو�شوع  :1522 طريق :1015، مجمع: 302 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/16823/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 .881028630 ال�شخ�شي:  الرقم   .NOMAN ARSHAD ARSHAD ARSHAD ALI عليه: 
مبنى :1421 طريق :4428، مجمع: 944 �شافره مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 308.32 دنانير 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/06000/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: يو�شف محمد جعفر محمد يحيى. الرقم ال�شخ�شي: 811201350 مبنى 582 طريق :929، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   209.39 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   209 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/05355/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   231 مبنى   .741234548 ال�شخ�شي:  الرقم   .SURESH PUTHUKKUDI عليه: 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 291.556  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  :95، مجمع: 949 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/09665/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMAD. الرقم ال�شخ�شي: 850597633. مبنى 1252 طريق 3931، مجمع: 339 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287.08 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/17088/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   318: مبنى   871039044 ال�شخ�شي  الرقم   .BRYAN CABARONG BAES عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   385.151 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1805 مجمع   ،382:

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.6/08570/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 ،808 طريق   279: مبنى   .670915297 ال�شخ�شي:  الرقم  عفيفى.  عبدال�شميع  حامد  محمد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   65.739 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/07388/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: VAZHEPOIL BASHEER. الرقم ال�شخ�شي: 660574799. مبنى 1300 طريق :1819، 
مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/05276/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 ،245: طريق   168 مبنى   .750810033 ال�شخ�شي:  الرقم  الثامنة.  خمي�س  علي  �شماح  عليه: 
مجمع: 902 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 552.52 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/08523/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليها: ر�شيه عبداهلل ح�شن علي. الرقم ال�شخ�شي: 570049504. مبنى 338 طريق :2408، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   645.411 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العكر.   624 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.8/05781/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BENJAMEN BAUSING PANIZALES. الرقم ال�شخ�شي 810940078. مبنى :184 
�شقة :12 طريق :2608، مجمع: 326 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.742 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.8/05716/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 104 مبنى   .820501387 ال�شخ�شي  الرقم  بلو�س.  عبدالرحمن  عثمان  عمر  �شو�شن  عليها: 
طريق 2205 مجمع 222 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 286.702 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/09124/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: مريم جا�شم جا�شم محمد الذوادي. الرقم ال�شخ�شي: 910301271 مبنى 3101 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   331.513 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   813 مجمع   1373

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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/05849/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: وليد توفيق علي. الرقم ال�شخ�شي: 870144103. مبنى 1662 طريق 1829 مجمع 318 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 568.57 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.7/19748/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: WASEEM AKRAM SHAIKH. الرقم ال�شخ�شي: 880331283 مبنى 921 طريق 837 
مجمع 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1118.445 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/05566/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي 720452929 مبنى :3842  الرقم   .JOEL MALOLES MALIPOL المدعى عليه: 
طريق :2158، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 237.682 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.5/07239/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: وديع محمد ح�شن �شقر. مبنى :73 �شقة :14 مجمع: 711 توبلي مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 183.595 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.8/02600/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
احمد عبداهلل احمد عبداهلل الغتم. مبنى :19 طريق :17، مجمع: 913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 244.323 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/03821/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   314 مجمع:   ،1417: طريق   31: �شقة   1083: مبنى   .USMAN ALI عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 199.9 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/02026/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 .19 مدخل  الج�شرة   1002 مجمع:  المزارع  :،�شارع  طريق   14: مبنى   .THOMAS FULTON

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 202.348 دينار 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/04080/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
الجنبيه.   575 مجمع   ،7511: طريق   21: �شقة   704: مبنى  علي.  عبدعلي  علي  احمد  �شهيره 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 168.829 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/05441/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،3710: طريق   11 �شقة   388: مبنى   .SHIJITH THOZHIYUR VENUGOPALAN عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   493.47 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   337 مجمع: 

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

جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/05810/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: ح�شين 
عبدعلي عبدالوهاب محمد مرهون. مبنى 51 طريق 44 مجمع 644 النويدرات. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 78.133 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/03656/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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المنامة.   318 مجمع:   1831: طريق   1764: مبنى   .VIVIANE ASUNCION SMITH عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320.63 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.2/03802/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  توبلي.   707 مجمع   ،15: طريق   7: �شقة   110: مبنى   .PRASAD THAVALLI عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 268.29 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/01183/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
NASEER AHMED. مبنى :726 �شقة :16 طريق :5223، مجمع 552 البديع. مو�شوع  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 221 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/14156/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مارخ عبداهلل محمد ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 350107254. مبنى :592 �شقة 1 طريق:،ال�شيخ 
الر�شوم  مع  دينارًا   233.49 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع:  عبداهلل 

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

جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.4/20456/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
العرادي. مبنى :1016 طريق :4237 مجمع: 242 عراد.  اإبراهيم  عليه: عي�شى جا�شم محمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 262.816 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.6/00024/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JAVED AHMAD. مبنى :1255 طريق :3022، مجمع: 330 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 198.584 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/20743/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ع�شام احمد ح�شين م�شاعده. مبنى :2111 �شقة :22 طريق :90 مجمع: 1014 الهملة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 273.165 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.6/07409/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 

عليها: نعيمه محمد خمي�س عبداهلل الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 630127298
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   813 :1305، مجمع:  :24 طريق  �شقة   273: مبنى 

1082.377 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.2/00771/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 695 مبنى   .731138120 ال�شخ�شي  الرقم   .LEMUEL ANGCAHAN UDTOHAN عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   230.661 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   341 مجمع   4101 طريق 

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

جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/02650/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
RASEL KHONDOKAR HARUN KHONDOKAR. الرقم ال�شخ�شي 861242130. مبنى 

الدعوى: طلب مبلغ 255.735  �شلماباد مو�شوع  :1691 �شقة :508 طريق :432، مجمع: 704 
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 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.1/03467/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 850670438. مبنى 2226 طريق  الرقم  فوؤاد ح�شن.  عليه: معاذ عبدالحق احمد 
:4444، مجمع: 244 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 316.533 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.1/01766/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 23: �شقة   255 مبنى   .78215-1 التجاري:  ال�شجل   .BAHRAIN COLLECTION S.P.C
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 220.639  الدعوى: طلب  توبلي. مو�شوع  :1104، مجمع: 711  طريق 

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

جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.7/02573/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ا�شراء مح�شن محمد ال�شيد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 940100215. مبنى 579 طريق :3813، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   203.589 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدراز.   538 مجمع: 

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

جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.7/09155/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 131: �شقة  مبنى 984  ال�شخ�شي: 790463997.  الرقم   .STEVEN JAMES RANCOURT

الر�شوم  مع  دينارًا   126.9 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع:   ،2417: طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/02764/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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ال�شخ�شي:  الرقم    MOHAMMED FARUK MIAH SARKER SARKER SARKER

الدعوى:  مو�شوع  كرباباد.   432 مجمع:   ،704: طريق   103: �شقة   1691: مبنى   .860353389
طلب مبلغ 258.125 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.1/20080/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
زينب  عليه:  المدعى  جواد.  جا�شم محمد  ليلى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
محمد علي يحيى عبدالح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 851001823. مبنى 625 طريق :520، مجمع: 
705 توبلى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 76.27 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/21095/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
TOMLEIARH ROTAQUIO BELTRAN. الرقم ال�شخ�شي 880822082. مبنى 2580 طريق 

853 مجمع 608 واديان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 294.775 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.6/03117/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ثوريا خدري. الرقم ال�شخ�شي: 790546434. مبنى :166 �شقة :61 طريق 4005، مجمع: 340 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 151.155 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.1/03114/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: فاطمة 
علي ا�شغر ارجنك. الرقم ال�شخ�شي: 911101675. مبنى 1110 �شقة 13 طريق 219 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   238.14 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/20512/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MALIK MUHAMMAD ISHAQ. الرقم ال�شخ�شي 781038456. مبنى :94 �شقة :12 
الر�شوم  مع  دنانير   207.59 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   303 مجمع:   ،319: طريق 

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

جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/00773/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 1669: مبنى   .831337222 ال�شخ�شي  الرقم   .NASAR KORANJI KUNNUMMAL عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   199.18 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،229: طريق 

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

جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.5/06334/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 701232374 مبنى 45 طريق 1848  الرقم   .JOCELYN QUIMPANES UGAY

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   254.194 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/01596/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: عبير يو�شف علي عثمان دراج. الرقم ال�شخ�شي: 820701432 مبنى 694 طريق 821 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   272.257 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  واديان.   608 مجمع 

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

جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/05184/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ALEXANDER JR VILLANUEVA RAMOS. الرقم ال�شخ�شي: 730840212. مبنى 
:1978 �شقة :13 طريق :640 مجمع: 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 157.283 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/05789/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: ANEESH JOHN. الرقم ال�شخ�شي: 840578644. مبنى :2185 طريق :646، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 251.759 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   306

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

جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/06747/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ABDUL MANNAN. الرقم ال�شخ�شي: 841317763. مبنى :810 طريق 1415، مجمع: 714 

�شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 142.312 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.7/05442/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 210 مبنى   .750578211 ال�شخ�شي:  الرقم   .MYRNA CABRERA BERINGUELA عليه: 
�شقة 15 طريق 99 مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468.214 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/02436/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبنى   .701129034 ال�شخ�شي  الرقم   .NISHANTHA JAYASINGHE JAYASINGHEGE

مع  دينارًا   279.666 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  القرية.   604 مجمع:   ،469: طريق   4052:
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.3/05430/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي:  770109225 مبنى :197 �شقة  عليها: كبرى جا�شم عبدالجليل عبدالنبي. الرقم 
:12 طريق :1301، مجمع: 813 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 537.403 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/02642/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ايمن 
عبدالحميد اإبراهيم على. الرقم ال�شخ�شي: 871238020. مبنى 1074 �شقة 24 طريق 3019 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   225.139 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   330 مجمع 

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

جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/05711/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: عبا�س 
 ،1773: طريق   5 �شقة   3262: مبنى   .760105782 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ح�شن  يو�شف 
مجمع: 714 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 79.1 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.9/03471/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
المدعى عليه: محمد عثمان محمد اأ�شلم ن�شيرالدين. الرقم ال�شخ�شي: 950902837

مبنى :2460 �شقة :4 طريق :4443، مجمع: 944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 314.645 
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 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.2/17638/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
 IMRAN :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
SIDDIQUE. الرقم ال�شخ�شي: 861203119. مبنى 2446 طريق :238، مجمع: 302 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 485.316 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 

2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/02609/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليها: امل جا�شم �شلمان محمد البق�شي. الرقم ال�شخ�شي: 771007779 مبنى 536 
طريق :927، مجمع: 209 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 304.601 دنانير 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/04429/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
التجاري: 54953-1. مبنى 937 طريق :3620،  ال�شجل  الب�شريه.  للمواد  �شركة مجموعة اكوا 
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   287.667 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيف.   436 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.3/21275/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمود اإبراهيم محمد ح�شن خاتم. مبنى :1145 طريق :4454 مجمع 644 النويدرات. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 261.032 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.6/20178/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: اإيهاب محمد عثمان طاهر. الرقم ال�شخ�شي: 820177857. مبنى 140 �شقة 23 طريق 
2504 مجمع 325 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 206.8 دنانير 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/03825/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JAKIR RASHID. مبنى 2300 طريق 8544 مجمع 985 ال�شخير مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 303.636 دنانير 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.2/06456/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد ح�شن علي ال�شالح. مبنى :41006 طريق :1442، مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 164.997 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/03905/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  عراد.   244 مجمع:   ،4434: طريق   1530: مبنى  قمبر.  ح�شن  عبداهلل  ب�شام  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 65.5 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/04378/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  ايمان  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عالي.  :4265، مجمع 742  :11 طريق  �شقة   2064: مبنى  بدر عبداهلل.  احمد عبداهلل  محمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 193.924 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.6/03098/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  عي�شى.  مدينة   812 :1225، مجمع:  :4630 طريق  مبنى  �شيف.  ناجي  �شيف  اإبراهيم 

الدعوى: طلب مبلغ 227.482 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/06740/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: الما 
مو�شوع  المقدونية.  الجن�شية  المنامة   326 مجمع:   ،351: طريق   31: �شقة   116: مبنى  كلج. 

الدعوى: طلب مبلغ 513.01 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/02825/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   302 مجمع:   210: طريق   589: مبنى   .GHULAM MUSTAFA KHURSHIDALI

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 548.01 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 

2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/20184/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  عي�شى.  :604، مجمع: 806 مدينة  :2478 طريق  مبنى  مبارك حمد عيد.  فرج  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 1105.004 دنانير 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/06227/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شركة �شبيد اك�س انتر نا�شونال .60. مبنى :354 طريق :1821، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 213.193 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/20543/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه المدعى عليه: 
ال�شيد جالل عدنان �شالح احمد. الرقم ال�شخ�شي: 530110601. مبنى :1450 طريق :619، 
مجمع: 1205 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 83.591 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/19706/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
PATTACHALIL HAMSA SHAJU. مبنى :4047 طريق :1315، مجمع 913 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 549.025 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/19706/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
PATTACHALIL HAMSA SHAJU. مبنى :4047 طريق :1315، مجمع 913 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 549.025 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 2017/01/15 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.9/07794/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،1513: طريق   375: مبنى   .870232290 ال�شخ�شي:  الرقم  عبيد.  جمعه  عبيد  عادل  عليه: 
مجمع: 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 322.187 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/06720/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: مازن اإبراهيم معروف مل�س. مبنى :1178 �شقة :14 طريق :3322 مجمع: 333 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 101.333 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/07656/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MAJED AKAR ALI. مبنى :946 طريق :840، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 248.893 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/05519/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ال�شيف �شت�شنري. مبنى 551 طريق :8، مجمع: 404 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1378.241 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.8/07059/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 540038652. مبنى :320 �شقة 22 طريق :3607، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 130.826  المنامة. مو�شوع  مجمع: 336 

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

2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/06309/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شويه ال�شيد نا�شر يو�شف نا�شر. مبنى :2105 طريق :1964، مجمع: 419 جدحف�س. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 173.475 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/07461/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شركة تومي لدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م.. مبنى :103 طريق :3703 مجمع: 337 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 167.054 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.4/07136/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NELCIE EILLEN ESTUESTA ESTUESTA MURILLO. مبنى :392 طريق :811، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 136.059  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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/14842/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: احالم محمد عبداهلل احمد الحلي. الرقم ال�شخ�شي: 850606675. مبنى :580 طريق 
:1404، مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى 321.855 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/08395/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن اإبراهيم احمد عبداهلل �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 721102301. مبنى 4361 طريق 659 
مجمع 606 الخارجية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 242.481 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/13879/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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 ،445: طريق   2888 مبنى   .890301697 ال�شخ�شي:  الرقم  �شغير.  خالد  عامج  خالد  عليه: 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 1575.996 دينارًا مع  مجمع 120. مو�شوع 

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

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/06299/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
KAREN GOMEZ REYES. الرقم ال�شخ�شي: 730840239. مبنى 323 طريق :18،  عليه: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   219.511 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .188 مجمع 

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

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/07355/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: JEREMY BROCK HARDISON. الرقم ال�شخ�شي 881128627 مبنى 1 طريق 382 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   101.685 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/04930/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
�شادق جعفر اإبراهيم مح�شن الزهيره. الرقم ال�شخ�شي: 940203456. مبنى 85 طريق :428، 
مجمع: 1046 دار كليب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.472 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/10843/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 8538: طريق   1990 مبنى   .900135581 ال�شخ�شي:  الرقم  جعيل.  محمد  حامد  خالد  عليه: 
الر�شوم والم�شاريف  مجمع 985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.053 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.7/04378/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: عبداهلل حامد �شالم عاي�س. الرقم ال�شخ�شي: 850836743. مبنى 231 طريق 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 426.204  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  :95، مجمع: 949 

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

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.7/07796/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOSA KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 570101140. مبنى :3382 طريق :251، مجمع: 302 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.63 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.9/09397/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SHIHABUDHEEN VADAKKE MOOPICHATHIL. الرقم ال�شخ�شي: 780100840. 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   316 مجمع:   ،1854: طريق   41: �شقة   3473: مبنى 

264.027 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/05575/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: PEARL MELESA PEREIRA. الرقم ال�شخ�شي 830613714 مبنى :1287 �شقة :63 
طريق :2421، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 272.849 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/05732/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد احمد يو�شف عفيفي. الرقم ال�شخ�شي: 790633574. مبنى 808 �شقة :22 مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   285.06 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   205

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

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/01347/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليها: �شميه ح�شين ح�شن علي. مبنى :121 طريق :57، مجمع: 222 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 61.433 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/10678/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 900204494. مبنى 519 طريق  الرقم  ال�شيد عبداهلل ح�شن ها�شم.  دعاء عبا�س 
الر�شوم  مع  دينارًا   178.129 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1214 مجمع:   ،329:

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

جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/00522/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
 SHAMNAS MUHAMMED PULLU PULLU MALAYIL،SHAFIR عليه:  المدعى 
 ،18: طريق   22: �شقة   30: مبنى   .900718536 ال�شخ�شي  الرقم   .KIZHAKKEVEETTIL

مجمع: 504 جنو�شان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 359.833 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.1/05185/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
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 
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جل�شة 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/07647/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: GANESAN RAJAGOPALAN. مبنى :820 �شقة :13 طريق 131، مجمع: 801 مدينة 
اأتعاب  عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 129.836 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/05660/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ح�شن ع�شمت �شالح ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 781226732. مبنى 1240 �شقة :11 طريق 
:4123، مجمع: 341 المنامة. مو�شوع الدعوى 147.128 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/05853/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   349 مبنى   .770202454 ال�شخ�شي:  الرقم  علوان.  على  اهلل  حفظ  محجوب  عليه: 
:513، مجمع: 905 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 280.103 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.8/03195/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   42: �شقة   3037 مبنى   PAUL ANTHONY TREYES TREYES JIMENEA عليه: 
:5757، مجمع: 557 البديع. مو�شوع الدعوى 513.688 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة..

رقم.الدعوى:.8/04341/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 ،1206: طريق   .227: مبنى   .880707992 ال�شخ�شي:  الرقم  الفر�شاني.  محمد  جعفر  احمد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   270.149 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الديه.   414 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/09137/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 ،1101: طريق   154: مبنى   .710405120 ال�شخ�شي:  الرقم  بوكمال.  اإبراهيم  جا�شم  جميله 
مجمع: 1211 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 415.679 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/07657/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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:752 طريق  ال�شخ�شي: 870406124 مبنى  الرقم  الما�س.  يعقوب جعفر  عليه: عبا�س محمد 
الر�شوم  مع  دينارًا   55.177 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   806 مجمع:   ،638:

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/02964/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 ،4011: طريق   107: مبنى   .921100590 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  مرهون  عي�شى  عبداهلل 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   310.613 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مجمع512. 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/09663/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعيةة: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: GOPI SANKAR THATICHETTI. الرقم ال�شخ�شي 890143625. مبنى :826 �شقة :2 
طريق :102، مجمع: 128 الحد l. مو�شوع الدعوى:  314.626 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/09534/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   1: �شقة   722: مبنى   .920513298 ال�شخ�شي:  الرقم  عيا�س.  مثنى  علي  يا�شر  عليه: 
:1419، مجمع: 914 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 385.676 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.6/06566/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مدينه عبداهلل محمد فرج. مبنى :2133 طريق :3655، مجمع: 236 �شماهيج مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 167.08 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/18936/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MANOJ KUTTI PORICHANKANDY. الرقم ال�شخ�شي 720642515. مبنى :2544 
طريق :3454، مجمع: 334 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 306.122 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/06296/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: علي ح�شين علي الريا�شي. الرقم ال�شخ�شي: 880119543. مبنى 150 �شقة :11 مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   201.73 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   226

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.9/08069/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 12 �شقة   1305 مبنى   .680934022 ال�شخ�شي:  الرقم  حمدى.  احمد  م�شطفى  ثابت  عليه: 
طريق 2535 مجمع 425 جدحف�س. مو�شوع الدعوى 359.017 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.8/06106/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
المدعى عليه: DIPENDRA BAHADUR THAPAMAGAR. الرقم ال�شخ�شي 840729154. 
مبنى :825 طريق :1810، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى 219.243 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/04097/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ZELMA IRIS BOOYSEN. الرقم ال�شخ�شي: 661130541 مبنى :336 �شقة :46 طريق 
:4008، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى 619.335 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/02207/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: JUAN JOSE MEJIA MEJIA LUA. الرقم ال�شخ�شي 870145819. مبنى 1- طريق 
الر�شوم والم�شاريف  الدعوى: طلب مبلغ 359.218 دينارًا مع  الجفير- مجمع 342. مو�شوع 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/03659/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: CONOR PARKE GRIER. مبنى 1783 طريق 2427 مجمع322 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 233.762 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/08881/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 14: �شقة   2816: مبنى   .830853782 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD SARWAR عليه: 
طريق :242، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى 314.153 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/17551/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
طريق   914: مبنى   920319645 ال�شخ�شي  الرقم   .SOUGESH KIZHAKKE VALAPPIL

:31، مجمع: 623 العكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 492.493 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/09398/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ايمن 
 ،90: طريق   1014 �شقة   2111: مبنى   .660401193 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  �شليم  محمد 
مجمع: 101 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 542.6 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/09559/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الرقم   .MD.MORSHA DUL ALAM MD.KHAZA MD.KHAZA MOYON UDDEN

ال�شخ�شي: 870514202. مبنى :2111 طريق 90 مجمع: 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 527.739 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/07323/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: WAJID KHAN. مبنى :1854 طريق :234، مجمع: 302 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 207.147 دنانير 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.3/05775/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
الرقم   .ASARAPPULIGE ASHAN HASTHIKA HASTHIKA FERNANDO عليه: 
مو�شوع  �شناب�س.   408 مجمع:   ،833 طريق   21: �شقة   819: مبنى   .830155899 ال�شخ�شي: 

الدعوى: طلب مبلغ 154.48 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/03853/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: TUFAIL AKHTAR FOUJOON FOUJOON KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 750517999. 
مبنى :528 طريق :1523، مجمع: 615 ام البي�س مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 432.077 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/12242/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ايمان غازي يو�شف ح�شن الق�شاب. الرقم ال�شخ�شي: 890805008. مبنى 844 طريق :2521، 
مجمع: 521 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 164.218 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/10815/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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 51: �شقة   2619 مبنى   850450861 ال�شخ�شي:  الرقم   .ARIES LARACAS ADAP عليه: 
طريق :1136، مجمع: 311 المنامة. مو�شوع الدعوى 143.891 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/12100/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD IRFAN DILSHAD. الرقم ال�شخ�شي 740107330. مبنى 523 �شقة 14 
اأتعاب  مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى 186.65 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/10475/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MARITES MONTANO FLORES. الرقم ال�شخ�شي 701123710. مبنى 700 طريق 
2033 مجمع: 520 باربار. مو�شوع الدعوى 115.595 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/22901/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: علي ا�شماعيل 
�شماهيج.   236 مجمع:   365 طريق   2117 مبنى   .901101435 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  قمبر 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 152.815 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.4/02518/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه نايف نا�شر 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   224 مجمع   4409: طريق   391: مبنى  ال�شمري.  فريح 

71.97 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 2017/02/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/07670/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
نيفين عبدالرحمن محمد �شريف �شكراهلل. مبنى 918 طريق 3016 مجمع 330 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 827.703 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/01143/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ABDUL REHMAN. مبنى 755 طريق 213 مجمع 302 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

341.004 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/20622/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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UMAIR SHAMSHAD. مبنى :2744 طريق :240، مجمع: 302 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 366.666 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/07655/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرفاع  :1 طريق 4103 مجمع: 941  �شقة   86: مبنى   .AMRIT BAHADUR BHUJEL عليه: 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 208.722 دنانير 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/07013/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
JAHED KHAN ASLOM ASLOM KHAN. مبنى :2811 طريق 2693، مجمع: 803  عليه: 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.215 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/20707/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 ،382: طريق   1 مبنى   .730598616 ال�شخ�شي:  الرقم   .KHRISTIA DUREE ALLGOOD

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   427.28 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 



العدد: 3287 - الخميس 10 نوفمبر 2016

133

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/06858/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 907 مجمع   775 طريق   18 �شقة   2429 مبنى   .MOHAMMED YOUSUF FOULAD عليه: 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 208.017 دنانير 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/05774/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JOSE RODNEY NAVA NAVA ALAGBAN. مبنى :1525 طريق :5136، مجمع: 951 
اأتعاب  ع�شكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 526.626 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/01101/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMED SAJID MUSTHAFA. مبنى 2711 طريق 927 مجمع 952 را�س زويد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 350.447 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.9/04919/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
alashball internet. مبنى 138 طريق 5505 مجمع: 555 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

220.571 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/06620/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
خليل اإبراهيم عبدالر�شول. مبنى :634 طريق :2121، مجمع: 521 �شار مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 145.549 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/00117/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: CHISA MARIE BAJAMUNDE BAJAMUNDE APURA مبنى 1173 �شقة 23 طريق 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  الدعوى 315.453  توبلي. مو�شوع  1173 مجمع 711 

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

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/07993/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
حمد يعقوب يو�شف احمد. مبنى :1368 �شقة :74 طريق :2239، مجمع: 333 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 76.965 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.4/01174/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
:3300 طريق  HUMAIR ANJUM MUHAMMAD MUHAMMAD YOUNAS. مبنى  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   257.469 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخير.   985 مجمع:   ،8544:

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/01174/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   3300 مبنى   .HUMAIR ANJUM MUHAMMAD MUHAMMAD YOUNAS عليه: 
8544 مجمع 985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى 257.469 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/07766/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   321 مجمع:   358: طريق   254: مبنى   .MILDRED FRANCISCO BORJA عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 249.029 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.3/00941/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة. مو�شوع  �شقة 11 طريق 4212 مجمع 342  �شويخات. مبنى 687  عليه: جا�شم احمد 

الدعوى: طلب مبلغ 291.155 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/03984/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
GEEJO GEORGE. مبنى :945 طريق :312، مجمع: 303 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 220.81 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/10269/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي اإبراهيم يو�شف احمد الع�شماوي. مبنى :962 طريق :2130، مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 137.976 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.3/10269/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي اإبراهيم يو�شف احمد الع�شماوي. مبنى :962 طريق :2130، مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 137.976 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/10247/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: �شركة 
وي�شت ليف للدعاية والعالن. مبنى :29 �شقة :33 طريق :359 مجمع: 321 المنامة �شاحبها/ 
فرا�س نا�شر الدين فايق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 586.71 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/09860/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MARCELINO AGAGAD LAO. مبنى :112 �شقة :42 طريق �شارع ال�شيخ �شلمان مجمع: 207 

المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 483.802 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/10586/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ahmed raafat ali hassan. مبنى :4529 �شقة :11 طريق 2466 مجمع: 324 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 158.929 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.2/20085/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الدعوى:  مو�شوع  المنامة   318 مجمع:   .900620250 ال�شخ�شي:  الرقم   .ASIM ASIF عليه: 

طلب مبلغ 329.504 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.7/00662/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MD JAHIDURRAHMAN BHUIYAN BHUIYAN BHUIYAN. مبنى :175 �شقة :32 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 296.85  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.   213 :520، مجمع:  طريق 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/08078/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 JERRI :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
LOUISE TAYLOR. مبنى :1 طريق :382، مجمع: 342 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

497.305 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.8/10082/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
جميل علي علي مح�شن القمي�س. مبنى :197 �شقة :2 طريق :1301، مجمع 813 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 173.33 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/20753/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
arab future contracting. مبنى :47 طريق :14، مجمع: 252 قاللي مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 375.637 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/09861/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة. مو�شوع  الجفير مجمع 342  �شارع  KRISTIN MICHELLE PICHE. مبنى 1 طريق 

الدعوى: طلب مبلغ 483.817 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/03451/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.  ال�شيد رجب. مبنى :768 طريق :3629 مجمع: 336  عليه: م�شطفى محبوب محمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 312.848 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.7/10575/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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CYRIL AN GUTIERREZ GUTIERREZ CIVIL. مبنى 719 طريق :3420، مجمع:  عليه: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 170.565 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   334

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.8/09482/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليه: ن�شر 
ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  احمد علي جالخ. مبنى :1048 �شقة :23 طريق :636، مجمع: 901 

الدعوى: طلب مبلغ 174.76 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.8/09837/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
بكر فوؤاد امين �شيداحمد. مبنى :662 طريق :2621، مجمع: 426 جدحف�س مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 100 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.8/11149/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المحرق.  :1205، مجمع 212  :1170 طريق  مبنى  النحال.  احمد ح�شن  �شهاب مح�شن  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 370.812 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.8/10633/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   319 مجمع:   1902: طريق   88: مبنى   .MOHAMMED SALIM HAFIZUR عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 111.75 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.8/10583/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: HARISCHANDRA GUANSINGHE ELEWATTE GEDARA. مبنى :1521 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   814.419 مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع  جدحف�س   422 مجمع:   ،2251:

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

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

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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/00243/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ح�شيبو  ل�شاحبها  المنامة   319 مجمع:   ،901: طريق   14: �شقة   8: مبنى  كوم.  جلوب  �شركة 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 1502.169  الدعوى: طلب  مو�شوع  فقيهي.  عبدالرحمن 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/03823/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
العكر   625 مجمع:   2515: طريق   1: �شقة   602: مبنى   .ANAS ABDUL LATHEEF عليه: 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 220.69  الغربية. مو�شوع 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/10576/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   318 مجمع:   1810: طريق   825: مبنى   .SUJIN ANTO SADANANDAN عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 161.89 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.8/02614/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

تيليكوم. وكيل المدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه:  المدعية: �شركة مينا 
مطر اإبراهيم علي مطر. مبنى :1064 �شقة :13 طريق :2529، مجمع: 425 جدحف�س. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 69.65 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.8/08283/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JEEJO MON SREELATHA SREELATHA DEVADAS مبنى :803 طريق :5431، مجمع: 

754 بورى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 492.442 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.5/10254/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: عادل 
علي نافع محمد حمادي. مبنى :713 طريق :506، مجمع: 605 مرقوبان. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 94.179 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.8/03200/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ISABELLE YBANEZ BAYRON. مبنى :4 طريق :369 مجمع 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 936.472 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/10573/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمود محمد ح�شن محمود. مبنى :1399 طريق :3249، مجمع 432 كرباباد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 172.784 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/10081/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
HENDRIK JACOBUS VAN VAN WIJK. مبنى :1312 �شقة :3 طريق 1735، مجمع: 517 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   178.521 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1088 ب  �س.  �شار 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/00952/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MAXIMO JR YU YU DURAN. مبنى :192 �شقة :9 طريق :58 مجمع 358 الزنج. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 337.199 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/10248/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 21: �شقة   1398: مبنى   .900834552 ال�شخ�شي:  الرقم  البنا.  محمود  محمود  م�شطفى 
طريق :3249، مجمع: 432 كرباباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 295.71 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.4/00185/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مجمع:   ،5426 طريق   2: �شقة   1310: مبنى  الحمدان.  نا�شر  عبدالرحمن  عبدالعزيز  عليه: 
1054 الزلق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 212.478 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/08370/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
AL MAKALA CARGO. مبنى :77 طريق :330، مجمع: 305 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 184.353 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/02565/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
:88، مجمع: 407  :12 طريق  �شقة   55: safer internation marketing consultancy. مبنى 

اأتعاب  ط�شان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 303.438 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/00448/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
عي�شى.  مدينة   810 مجمع:   ،1001: طريق   2225: مبنى  بوعلي.  ح�شن  محمد  اإبراهيم  امنه 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 437.479 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/02501/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MASUD UZZAMAN PRINCE PRINCE AHAMMAD مبنى :534 طريق :3513، مجمع: 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   288.135 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   335
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.1/00455/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMAD RUHUL AMIN AMIN MIAH. مبنى 3464 طريق :3360، مجمع: 308 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 257.992 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/08636/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SHAMEER KALLADIKUNNUMMAL MUHAMMAD. مبنى :60 �شقة :1 طريق :3003، 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   88.474 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   330 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/01203/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 202 مجمع:   ،1015 طريق   302: مبنى   .MOBARAK HOSSAIN AJGAR AJGAR ALI

المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 299.514 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.2/08269/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
كرزكان.   1025 مجمع:   ،2541: طريق   1280: مبنى  الماجد.  اإبراهيم  ح�شن  من�شور  احمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 141.798 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.2/00303/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شامي عبداهلل ح�شن عوده. مبنى :247 �شقة :22 طريق :336، �س .ب 5055. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 660.005 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/10574/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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مبنى 3381 طريق   .GHALEB MAHMOUD DAWOD DAWOD ABBASI عليه:  المدعى 
:2845، مجمع: 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 186.248 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/10585/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMAD KAUSAR ARAB ARAB ALI. مبنى 1515 طريق :4545، مجمع: 745 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   126.184 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شند. 

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

2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/10265/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
OMAR FRED RIFAAT. مبنى :1135 طريق :1122، مجمع: 711 توبلي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 163.544 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/08263/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 4706: مبنى   500400121 ال�شخ�شي:  الرقم  نواب.  عبداهلل  عبدالحميد  عبدالر�شيد  عليه: 
مع  دينارًا   950.64 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   812 مجمع:   ،1226: 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/00769/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
:14، مجمع: 809  :3678 طريق  مبنى   .HOSSAIN MIAH ABUL ABUL HASHEM عليه: 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 243.421 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/00120/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 321 مجمع:   ،2125 طريق   7: �شقة   2006: مبنى   .BAKIR MOIZ MANASAWALA عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 303.387 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/00366/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المحرق.  :919، مجمع 209  :21 طريق  �شقة   309: ال�شياد. مبنى  عليه: محمد نجيب م�شعد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 204.967 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.9/10588/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: ايمان جميل ال�شيخ اإبراهيم نا�شر ال مبارك. مبنى :777 طريق 202 مجمع: 802 مدينة 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 270.873  الدعوى: طلب  مو�شوع  عي�شى. 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/08192/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ع�شام عبدالجليل احمد علي. مبنى :520 طريق :2014، مجمع: 320 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.096 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/10942/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: منى ملبن هذال الدو�شري. مبنى :413 طريق :1513، مجمع: 815 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 287.365 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/10634/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: DEJAN NASEVSKI. مبنى 1973 �شقة 43 طريق 4155 مجمع: 341 المنامة الجن�شية 
مقدوني - م�شكله في جن�شية الطرف الرقم ال�شخ�شي )840269471(. مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ 143.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/10584/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ELIAS ABDUR RAZZAK RAZZAK MREDHA مبنى 782 طريق :694، مجمع: 301 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 260.841 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
رقم.الدعوى:.7/05991/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعى  خليفه  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
:11 طريق 732، مجمع: 907  �شقة   2006: مبنى  الدو�شري.  ثاجبه عبدالعزيز عبداهلل  عليه: 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 93.816 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/09831/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الغربي.  الرفاع   934 مجمع:   ،3427: طريق   4: �شقة   1429: مبنى  عو�س.  دخيل  �شالح  عماد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 132.654 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.6/07538/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه ح�شين علي 
ح�شن عبدالح�شن محمد. مبنى 253 �شقة 13 طريق 1301 مجمع 813 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 64.35 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 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/10585/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMAD KAUSAR ARAB ARAB ALI. مبنى 1515 طريق :4545، مجمع: 745 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   126.184 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شند. 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.8/10821/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 .830219978 ال�شخ�شي:  الرقم   MUHAMMAD NAVEED AZAM AZAM KHAN عليه: 
مبنى :2300 طريق :8544، مجمع: 985 ال�شخير مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 271.822 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/18220/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: YAPENG ZHANG. الرقم ال�شخ�شي: 800762452. مبنى :627 طريق :2411، مجمع: 
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 351.755 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   324
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.4/01336/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   APSARA KUMAR RAMAN RAMAN CHELLAPPAN المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   339 مجمع:   ،3902: طريق   98: مبنى   .730579573

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/10672/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: �شالم خمي�س �شعيد ال�شعدي. الرقم ال�شخ�شي: 830841032. مبنى 231 طريق 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 230.105  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  :95، مجمع: 949 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.7/05790/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 333 طريق   446 مبنى   .811048756 ال�شخ�شي:  الرقم  رم�شان.  محمد  محمد  عالء  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   283.08 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 
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جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/02083/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SOLEMAN ASAK MIA. الرقم ال�شخ�شي: 870844210. مبنى 2172 طريق :2012، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   281.14 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   301 مجمع: 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.1/20911/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: مريم خلف تمو الثلجي. الرقم ال�شخ�شي: 630068780. مبنى 2659 �شقة :32 طريق 
:3953، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 302.938 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/09705/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ايمن غازي ابو ركبه. الرقم ال�شخ�شي: 880136766. مبنى :2299 �شقة :1 طريق :85، 
مجمع: 555 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 238.47 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.5/09260/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SOBY GEORGE. الرقم ال�شخ�شي: 820322814. مبنى :226 �شقة :1 طريق :3519، 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   175.54 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .3370 مجمع 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/10650/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 1207 مبنى   891005188 ال�شخ�شي:  الرقم  الطويل.  عبدالوهاب  احمد  عبدالوهاب  زينب 
الر�شوم  مع  دنانير  مبلغ 203.517  الدعوى: طلب  مو�شوع  طريق 3357 مجمع 729 جرداب. 

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

جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/06959/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: فهد �شالح خمي�س �شالح الزومان. الرقم ال�شخ�شي: 830201114 مبنى :1005 طريق 
:816، مجمع: 108 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 122.909 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/05464/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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 3: �شقة   2155: مبنى   730840891 ال�شخ�شي:  الرقم   .MARIA LOURDES SILVA عليه: 
طريق :2118، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 330.829 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.4/06861/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 22: �شقة   633: مبنى   840123086 ال�شخ�شي:  الرقم   .DILEESH YESODHARAN عليه: 
طريق :2912، مجمع: 729 جرداب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 676.086 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/06385/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.   302 مجمع:   227: طريق   31: مبنى   .890151180 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUSTAFA

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 182.045 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/02160/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
احمد جمعه مراد البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 531103013. مبنى :667 طريق :413، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   224.73 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شلماباد.   704

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/10078/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   213: �شقة   1872: مبنى   .500315027 ال�شخ�شي:  الرقم   .HUANG JOONG ENG

الر�شوم  مع  دنانير   107.582 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   351 مجمع:   ،5134:
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
رقم.الدعوى:.9/05700/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شركة الأجنحة الحمراء ذ.م.م. ال�شجل التجاري: 51309-1. مبنى :128 طريق :383، مجمع: 
316 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 708.111 دنانير 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/08615/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
AFAF CONSTRUCTION. الرقم ال�شخ�شي: 574210000. مبنى :1170 �شقة :3 طريق :31، 

مجمع: 643 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 176.28 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة
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رقم.الدعوى:.5/05628/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 921000014 مبنى :927 طريق  الرقم  ال�شولي.  عليه: عامر مو�شى ح�شين عي�شى 
:1727، مجمع: 917 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 269.735 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.6/05997/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: KALPESH VELJIBHAI PARMAR. الرقم ال�شخ�شي 731117328. مبنى :62 طريق 
:365، مجمع: 307 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 247.7 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 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.2/10287/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: ا�شامه �شليمان �شاهج العلي. الرقم ال�شخ�شي: 881210943. مبنى 1765 طريق :1206، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1355.65 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العكر.   623 مجمع: 

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.5/08058/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
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عليه: SYED WAQAS AHMAD AHMAD HASHMI. الرقم ال�شخ�شي: 840238487. مبنى 
:250 �شقة :1 طريق :359، مجمع: 312 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 556.072 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.اخلام�ضة

رقم.الدعوى:.9/12431/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،4019: طريق   13: �شقة   891: مبنى   .JOHNSON MICAL FRANCIS PEREIRA عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   201.533 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع: 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12436/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NELSON MAGHINAY SAPLOT. مبنى :817 طريق :102 مجمع: 128 الحد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 292.759 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12439/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ا�شالم �شعد محمد جابر وهمان. مبنى :3312 �شقة :1 طريق :2151 مجمع: 321 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 203.785 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12448/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ABBAS SARDAR ALI. مبنى :172 طريق :505، مجمع 205 المحرق. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 158.064 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12451/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JEROME SOKOTO LIZO CRISOSTOMO. مبنى 2346 طريق :735، مجمع: 907 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 207.867 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/12547/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: نهاد يو�شف حريز. مبنى :154 طريق :18، مجمع: 506 جنو�شان مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 181.374 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12548/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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 306 مجمع:   ،647: طريق   2206: مبنى   .WILFREDO RAYMUNDO TORRES عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 531.588 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12554/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
AURELIA GAGUNDA GERIOS. مبنى :1250 طريق 1622 مجمع: 216 المحرق.  عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 639.9 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12617/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: KAMAL MIAH NURO MIAH. مبنى :1320 طريق 1050 مجمع: 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 241.616 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/12674/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.  :2904 مجمع: 329  :301 طريق  �شقة   244: مبنى  الجمال.  احمد �شادق  اغر  عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 94.763 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/12681/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: كمال طالب احمد المعمري. مبنى :2193 �شقة 31 طريق 352 مجمع 903 الرفاع ال�شرقي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 295.842 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.8/12771/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،2717: طريق   65 �شقة   988: مبنى   .INDRARATHNE KIRIELLA KIRIELLAGE عليه: 
مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1457.125 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/12783/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الدراز.   540 مجمع:   4081: طريق   1798: مبنى  العرب.  محمد  مح�شن  محمد  مح�شن  عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 271.28 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12784/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  توبلى.   705 مجمع   577 طريق   2630 مبنى  �شلمان.  مهدي  عبدالكريم  مريم  عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ 290.872 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.8/12785/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شيماء اإبراهيم خليل اإبراهيم علي. مبنى :3856 طريق :1646 مجمع: 1216 مدينة حمد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 267.77 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/12786/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  مدينة حمد.  :2711 طريق 440 مجمع 1204  مبنى  الحمد.  احمد  عواد  نا�شر  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 281.951 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/12936/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فهد عبا�س جعفر احمد. مبنى :3 �شقة :82 طريق :2001، مجمع: 320 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 170.266 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/13038/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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فار�س نقول يو�شف الفاخوري. مبنى :397 طريق 1912 مجمع 319 المنامة مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 136.357 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/13040/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 

را�شد عبداهلل محمد المو�شى. مبنى :1881 طريق :3747، مجمع: 337 المنامة
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107.647 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/13128/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة بوابة الخليج التجارية. ل�شاحبها محمد اإبراهيم �شكور �شندوق بريد 1185. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 137.263 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/13129/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ALRAJ NETWORK SERVICES. مبنى :168 �شقة :32 طريق :2608 مجمع: 326 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 103.11 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.8/13130/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ال�شيدلية الدولية. مبنى :190 طريق :66، مجمع: 364 بالد القديم ل�شاحبها يا�شر علي محمد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 418.961  كاظم. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/13556/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعي: 
الدعوى: طلب مبلغ  توبلى. مو�شوع  ZAHID IQBAL. مبنى :2605 طريق :575، مجمع: 705 

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

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/13549/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.  MOFAZZAL HOSSAIN JOYNAL ABDIN. مبنى 925 طريق 423 مجمع: 304 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 903.337 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/13478/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ح�شن 
مهدي يو�شف يعقوب يو�شف. مبنى :15 طريق :30، مجمع: 432 كرباباد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2656.369 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.3/13477/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
اإبراهيم �شيف ناجي �شيف. مبنى :2959 طريق :1959، مجمع: 1019 دم�شتان. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 79.45 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/13476/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: توفيق 
جا�شم محمد علي. مبنى :1906 طريق :407، مجمع: 807 مدينة عي�شى

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 515.095 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/13379/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعي:   وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المحرق.   216 مجمع:   1611: طريق   503: مبنى   .DOMERCINO MENDOZA IGNACIO

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 116.85 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/13378/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: احمد 
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عبدالح�شين محمد ح�شين. مبنى :73 طريق :3307، مجمع: 633 المعامير. مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 77.21 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.4/13227/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
 JOEY :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
 302 مجمع:  المهزع  قا�شم  �شارع  طريق   11: �شقة   180: مبنى   .ABULAN RAYMUNDO

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468.584 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.8/13225/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   324 مجمع   2427 طريق   1774: مبنى   .SPARKLE LEE ANGEL WILLIAMS

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468.25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13224/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ACHMAD SUHARJONO. مبنى :891 طريق :4019، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 467.568 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.5/13221/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 YI عليه:  المدعى  اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
HUANG. مبنى :646 �شقة :101 طريق :3517، مجمع: 335 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 466.717 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/13220/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: يو�شف 
احمد بالل. مبنى 1072 طريق 3620 مجمع 436 ال�شيف مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 466.676 

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

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/13377/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: حمد 
مو�شوع  مدينة حمد.   1214 :1412، مجمع:  :1340 طريق  مبنى  عا�شور.  خليفه  �شالم  محمد 

الدعوى: طلب مبلغ 64.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13232/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
PRAVEEN VISWANADHAN PILLAI. مبنى :12 طريق :224 مجمع 212 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 309.64 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/13230/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 MOHD :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ASHIF. مبنى :810 �شقة :11 طريق :1415، مجمع: 714 �شلماباد مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13229/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عمرو 
احمد اإبراهيم على. مبنى :67 �شقة :12 طريق :3201، مجمع: 332 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 473.373 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/13228/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SUMESH NEDIYA PARAMBATH. مبنى :793 �شقة :22 طريق 833 مجمع: 408 �شناب�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 473.391 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13238/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
عليه: SUSAN SABRA. مبنى :1783 �شقة :24 طريق :5715، مجمع 257 جزر اأمواج. مو�شوع 
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الدعوى: طلب مبلغ 77.603 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/13242/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
المنامة.   302 مجمع   236: طريق   2074: مبنى   .SARABJIT SINGH SOHAN SINGH

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64.7 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13246/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 67.77  MARINEL SAGUINSIN NAVAS. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/13388/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خليفه  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
�شند.   743 مجمع:   4363 طريق   1964: مبنى   .REBECCA CAMILLE TENNANT عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 146.042 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.4/13390/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خليفه  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عليه: MUNAWWER HUSAIN. مبنى :37 �شقة :22 طريق :801 مجمع: 308 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 83.582 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13393/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خليفه  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   71.255 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ح�شن.  �شالح  محمد  ع�شام  عليه: 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/13395/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خليفه  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عليه: RHEA RAYMUNDO RUEDA. مبنى :218 طريق :605 مجمع 706 �شلماباد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 79.191 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/13396/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خليفه  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عليه: MUHAMMAD RASHID. مبنى :1501 �شقة :208 طريق 2116 مجمع: 321 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 73.73 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/13399/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه المدعى عليه: 
محمد عبداهلل مدن مكي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 66.943 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/13459/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خليفه  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عليه: MOHD ARIF. مبنى :2758 طريق :2771، مجمع: 327 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 185.623 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13460/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خليفه  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
بوري.   756 مجمع:   ،5647: طريق   1456: مبنى  ها�شم.  نا�شر  �شلمان  ال�شيد  فاطمة  عليها: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 54.526 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13465/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خليفه  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عليه: ح�شن ع�شمت �شالح ح�شن. مبنى :4 طريق :318، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: 
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طلب مبلغ 241.164 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13537/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خليفه   ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المحرق.   205 مجمع:   ،521: طريق   665: مبنى  قا�شي.  جمال  عبداهلل  ح�شن  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 55.071 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13540/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  ميناتليكوم.  �شركة  المدعية: 
عليه: ALISON MARY WALTHEW. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 58.985 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/13215/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
GUIQIN ZHAO. مبنى :331 �شقة :34 طريق :2426، مجمع: 234 �شماهيج. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 169.339 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.7/13217/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الر�شوم والم�شاريف  JOB OBRE UCHI. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 194.115 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/13218/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 320 مجمع:   ،2003 طريق   24: �شقة   112: مبنى   .JAWAID NASEEM MUNIR AHMED

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162.09 دينارًا مع 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.7/13301/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
RAFIQUL ISLAM KHODHA BAKSH. مبنى :934 طريق 126 مجمع: 701 توبلي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 113.113 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/13303/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MARTHA WANJIRU MUNGAI. مبنى :1165 طريق :2722 مجمع 327 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 132.883 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



العدد: 3287 - الخميس 10 نوفمبر 2016

175

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.2/13309/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  حمد  مدينة   1205 مجمع:   ،120: طريق   301: مبنى   .BILAWAL AKBAR

طلب مبلغ 124.149 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/13364/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
زليخه علي �شلمان مرزوق الدرازي. مبنى :97 طريق :14، مجمع: 414 الديه. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 128.302 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/13368/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد علي عبداهلل الرميثي. مبنى :479 طريق :4507، مجمع: 225 الب�شيتين مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 116.43 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/13562/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
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الدعوى:  العي�س مو�شوع  ابو  :7407، مجمع: 607  :367 طريق  بدر. مبنى  �شلمان جا�شم  منى 
طلب مبلغ 195.519 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/13563/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي ح�شن علي يعقوب يو�شف. مبنى :1167 طريق :293، مجمع: 729 جرداب. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 190.945 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12679/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عادل بهرام عبداهلل علي محمد. مبنى :1632 طريق :1457، مجمع 414 الديه. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 294.44 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12675/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عيد محمد احمد الناجم. مبنى :1071 �شقة :1 طريق :1532، مجمع 815 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 235.692 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.7/12620/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: طه احمد علي ح�شين هنون. مبنى :1215 طريق :3321، مجمع 333 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 235.017 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12619/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شعيد عبدالكريم احمد كويتان. مبنى :1441 طريق :1442، مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 182.07 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/12618/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
almethaq trading broker. مبنى :2124 �شقة :12 طريق :1877 مجمع 321 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 120.846 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12616/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  �شلماباد.   714 مجمع:   ،1406: طريق   170: مبنى  �شبت.  ح�شين  ح�شن  وفيه  عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ 211.496 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12613/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فاطمة محمد علي �شالم الدو�شري. مبنى :1072 �شقة :42 طريق :3620 مجمع: 436 ال�شيف 
�شاحبة / موؤ�ش�شة الميثاق لال�شت�شارات وادارة العمال. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 186.536 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/12612/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ال�شيد حيدر مرهون �شلمان جمعه علوي. مبنى :1922 طريق :7725 مجمع: 477 ال�شاخورة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 256.02 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/12609/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: زينب علي نعمت اهلل ح�شن الق�شاب. مبنى :363 �شقة :12 طريق 178. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 290.43 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/12608/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: يا�شمين غ�شان البيرتا �شوقي الحكيم. مبنى :1360 طريق :2727 مجمع: 327 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 225.345 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/12606/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
فرجينيا افيالردو لديرا�س تولنتينو. مبنى :12 �شقة :11 طريق :1349 مجمع: 213 المحرق. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 101.244 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.3/12605/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: اعظم مهر علي ر�شائي بكتي. مبنى :813 �شقة :21 طريق :1301 مجمع: 225 الب�شيتين. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 212.012 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.5/12604/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبدالر�شا قمبر دادي ذاكري كورزانكي. مبنى :81 طريق :1813 مجمع: 1018 مدينة 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   275.469 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد. 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/12601/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  بريد/20622.  �شندوق  الدو�شري.  البوعلي  ف�شل  محمد  ح�شن 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12560/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RAVINDER RAI. مبنى :1034 طريق :5222، مجمع: 952 را�س زويد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 213.717 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/12558/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عي�شى.  مدينة   814 مجمع:   ،1402: طريق   554: مبنى  الزويد.  عبداهلل  عي�شى  عبداهلل  علي 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 125.171 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/12556/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: زهراء احمد محمد ر�شي. مبنى :628 �شقة :11 طريق :14، مجمع 407 ط�شان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 149.455 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12552/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شيد عبا�س علي اإبراهيم �شرف. طريق :80، مجمع 149. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 104.249 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12780/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع   .855 مجمع   3424 طريق   734 مبنى  �شالم.  علي  عبداهلل  عبدالح�شين  محمد  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 225.435 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12779/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمود من�شور احمد �شالح الق�شاب. مبنى :1205 طريق :508 مجمع: 539 بني جمرة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 284.633 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.2/12774/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: مبارك �شعد �شالم ادري�س مبارك. مبنى :785 طريق :318، مجمع 803 مدينة عي�شى. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.959 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.4/12773/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عاطف محمد ر�شا الخاجه. مبنى :14 طريق :1832، مجمع: 518 باربار. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 238.722 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/12768/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
يو�شف ميرزا علي حمد. مبنى :2968 طريق :743، مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 170.234 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة.

رقم.الدعوى:.3/12765/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمود عبدال�شهيد �شلمان بن جمال. مبنى :589 �شقة :12 طريق :4120 مجمع: 441 ال�شهله 
 156.505 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العامة.  للتجارة  جمال  بن  موؤ�ش�شة  �شاحب/  الفوقية 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.5/12764/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
موؤ�ش�شة الميمني. مبنى :310 �شقة :33 طريق :3411، مجمع: 334 المنامة ل�شاحبها/ عبداهلل 
يو�شف ها�شم مكالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118.264 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/12686/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 736 مجمع:   ،3638 طريق   1951: مبنى  الحبي�شي.  احمد  عا�شور  عبدالح�شين  مح�شن  عليه: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   243.944 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عالي. 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/12684/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ontario international. مبنى :1198 �شقة :310 طريق :1535، مجمع 315 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 164.417 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/12682/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شالح محمد نا�شر �شالم. مبنى :273 �شقة :24 طريق :1305 مجمع 813 مدينة عي�شى. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 224.167 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/15028/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

بور�شيد.  المدعية: �شالحه عي�شى فرج ارحمه  بور�شيد. وكيل  ال  المدعي: عي�شى فرج ارحمه 
المدعى عليه: MUHAMMAD NAWAZ. الرقم ال�شخ�شي 841029504. مبنى :1669 طريق 
الر�شوم والم�شاريف  الدعوى: طلب مبلغ 200 دينار مع  المنامة. مو�شوع  :229، مجمع: 302 

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

جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.4/04978/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 MARTIN  :المدعي: نادي يخت البحرين. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه
DUDEK. مبنى :592 �شقة :14 طريق :3624، مجمع: 336 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.7/11595/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: محمد احمد محمد محمود البقالي. وكيل المدعي: علي محمد ال�شماهيجي المدعى 
JIBIN SEBASTIAN. مجمع: 304 المنامة �شارع البلدية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  عليه: 

2700 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى
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رقم.الدعوى:.1/04621/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى عليهم:  الحواج.  المدعية: فاطمة ح�شن  وكيل  اأحمد.  �شاجده حبيب محمد  المدعية: 
را�شد جمعه مبارك ح�شن جمعه، جميله جمعه مبارك جمعه، عائ�شه جمعه مبارك جمعه، جمال 
جمعه مبارك جمعه، بدور جمعه مبارك جمعه، امينه جمعه مبارك جمعه، نوره جمعه مبارك 
جمعه، امل جمعه مبارك جمعه، ايمان جمعه مبارك جمعه، مبارك جمعه مبارك ح�شن جمعه، 
محمد جمعه مبارك ح�شن جمعه، جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى :634 طريق :1619، 
مجمع: 816 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.1/09804/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: روحيل ها�شمي �شيد قوت علي �شاه. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف المدعى 
العكر. مو�شوع  عليه: عبداهلل ح�شن محمد �شرحان. مبنى :3244 طريق :2357، مجمع 623 

الدعوى: طلب مبلغ 2700 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2017/01/08 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.5/11386/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  تقي.  محمد  علي  ح�شين  المدعي:  وكيل  �شدر.  ح�شن  علي  �شحر  المدعي: 
PAMELA DELIWE. الرقم ال�شخ�شي: 810817160. مبنى :1720 طريق 2427، مجمع: 324 

المنامة بوا�شطة فندق ماج�شتيك – جفير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3400 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2017/01/08 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى
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رقم.الدعوى:.9/11822/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 YUYUN YUNINGSIH BT OOM عليه:  المدعى  دروي�س.  احمد  كاظم  عبا�س  المدعي: 
:11 طريق 616، مجمع: 606  �شقة   1324: مبنى   .AS807526 :ال�شخ�شي الرقم   .MAMUN

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1300 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الخارجية. 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2017/01/08 لنظر الدعوى.

قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى:.1/08166/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي المدعى عليه: 
عبدالح�شين �شعيد ح�شن عبداهلل �شبت. الرقم ال�شخ�شي: 781202540 �شندوق بريد 30627 
– المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1696.92 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.6/11329/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الع�شومي  محمد  عبدالرحمن  نبيل  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
عليه: طارق عبدالرحمن محمد على. الرقم ال�شخ�شي: 570424100 طيران الخليج - �شندوق 
بريد 137 - المحرق - ق�شم العمليات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3328.39 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/11327/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي المدعى عليه: 
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اإبراهيم محمد العو�شي. الرقم ال�شخ�شي 780805607. مبنى :49 طريق  محمد عبدالرزاق 
:30، مجمع: 732 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2928.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.2/09485/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

جهاز  نا�شر،  اإبراهيم  علي  عبدالر�شا  عليه:  المدعى  نا�شر.  اإبراهيم  علي  ح�شن  المدعي: 
مو�شوع  النويدرات.   644 مجمع:   ،4455: طريق  :1194اأ  مبنى  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة 

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

جل�شة 2016/12/29 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/11837/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

العماري.  خليفه  ح�شن  احمد  المدعي:  وكيل  ح�شين.  محمد  محفوظ  �شادق  ال�شيد  المدعي: 
المدعى عليهم: ال�شيد باقر محفوظ محمد ح�شين، عدنان ال�شيد محفوظ محمد ح�شين، علويه 
ال�شيد محفوظ محمد ح�شين، ال�شيد �شياء محفوظ محمد ح�شين، ال�شيد مكي محفوظ محمد 
ح�شين، نوريه ال�شيد محفوظ محمد ح�شين، �شفيقه ال�شيد محفوظ محمد ح�شين، ال�شيد انور 
محمد  محفوظ  �شبير  ال�شيد  ح�شين،  محمد  محفوظ  ال�شيد  بلقي�س  ح�شين،  محمد  محفوظ 
 24: مبنى  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  ح�شين،  محمد  محفوظ  ال�شيد  زهره  ح�شين، 
طريق :3136، مجمع: 531 المرخ. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/14 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/10136/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: خديجة ح�شن علي معراج. وكيل المدعية: احمد ح�شن خليفه العماري المدعى عليه: 
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عبدالح�شين ح�شن علي معراج،جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى 3684 طريق :436، 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   343 مجمع: 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.8/11068/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

محمد  عبدالمح�شن  عبدالرزاق  مح�شن  المدعي:  وكيل  علي.  نا�شر  عبداهلل  ليلى  المدعية: 
علي  �شلمان  عبدالح�شين  مر�شيل  القفا�س،  �شلمان  عبدالح�شين  عليهم:  المدعى  اإبراهيم. 
ايمن  القفا�س،  علي  �شلمان  عبدالح�شين  مجيد  القفا�س،  �شلمان  عبالح�شين  نادر  القفا�س، 
الم�شاحة  جهاز  القفا�س،  علي  �شلمان  عبدالح�شين  ندى  القفا�س،  علي  �شلمان  عبدالح�شين 
والت�شجيل العقاري. مبنى :3487 طريق :7935 مجمع 479 ال�شاخورة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 29-12-2016 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.9/02098/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

اأنور �شالح محمد �شالح. وكيل المدعي: علي اأحمد عياد. المدعى عليه: ح�شن علي  المدعي: 
يو�شف �شالح جمعه. مبنى :2246 طريق :4946، مجمع: 1019 دم�شتان. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 750 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/29 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.2/09891/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

ليلى علي عبدالح�شين علي جمعه، فاطمه  القا�شرين. المدعى عليهم:  ادارة اموال  المدعية: 
�شعيد عبداهلل بدر عبداهلل، علي �شعيد عبداهلل بدر عبداهلل. مبنى :162 �شقة :11 طريق :73، 
مجمع: 447 القدم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2450 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
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اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.املدنية.الأولى

تبليغ.باحل�ضور
بحريني.  وجن�شيته   .800026241 ال�شخ�شي:  الرقم  �شريف،  محمد  عبداهلل  خليل  المدعي: 
مبنى 161، طريق 2103، مجمع 921 الرفاع ال�شرقي. المدعي عليها بوران محمد طيب يو�شف 
بور الرقم ال�شخ�شي: 810812380. مجهولة العنوان. وجن�شيتها/ ايرانية. مو�شوع الدعوى/ 

طلب الح�شانة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الثنين  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  له  وكيال  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/11/21م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.املحكمة.ال�ضغرى.ال�ضرعية.ال�ضنية.الأولى.امل�ضتعجلة.
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اإعالنات.اإدارة.اأموال.القا�ضرين

اإعالن.20160294
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي زياد محمد مذيب المومني، من �شكنة البديع، 
ويحمل رقم �شكاني 730358755، 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.20160303
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي محمد عبداهلل علي الكبي�شي، من �شكنة مدينة 
حمد، ويحمل رقم �شكاني 610401173، 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.20160308
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي جالل يو�شف ح�شين العجاج  من �شكنة عراد، 
ويحمل رقم �شكاني 600146480، 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.20160310
�شند،  �شكنة  ابراهيم  من  احمد  المتوفي علي ح�شن  له طلب على  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاني 670107255، 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.20160311
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي �شعيد ح�شن ابراهيم �شباع، من �شكنة مدينة 
حمد، ويحمل رقم �شكاني 570036275، 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 
اإلى  مدينًا  يكون  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  هذا  في  اإليها  يقدم  اإدعاء  اي  الإدارة  تقبل  لن  �شوف 

المتوفى/ المتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه،، ليعلم.

اإعالن.20160309
اأن كل من له طلب على المتوفي احمد ح�شن محمد المنو، من �شكنة �شفالة،  نعلن للعموم 
ويحمل رقم �شكاني 400022192، 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.


