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.�أمر.ملكي.رقم.)55(.ل�سنة.2016.
بمْنح.و�سام

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا.بالآتي:
مادة.�أولى

ُينح اأخونا خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، ملك اململكة العربية 
ال�شعودية ال�شقيقة و�شام ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة من الدرجة املمتازة. 

مادة.ثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك.مملكة.�لبحرين
حمد.بن.عي�سى.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ: 8 ربيع الأول 1438هـــ
الـموافق: 7 دي�شـمـبــــر 2016م
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.�أمر.ملكي.رقم.)56(.ل�سنة.2016.
بمْنح.و�سام

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا.بالآتي:
�ملادة.�أولى

ُينح و�شام اأحمد الفاحت اإلى �شعادة رئي�شة وزراء اململكة املتحدة ترييزا ماي، ع�شو الربملان. 

�ملادة.�لثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك.مملكة.�لبحرين
حمد.بن.عي�سى.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتـاريـــخ: 8 ربيع الأول 1438هـــ
الـموافق: 7 دي�شـمـبــــر 2016م
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.تعميم.ب�ساأن
.عطلة.�لعيد.�لوطني.�لمجيد.لمملكة.�لبحرين

وعيد.�لجلو�س.�ل�سابع.ع�سر

ل جميع الوزارات  مبنا�شبة العيد الوطني املجيد ململكة البحرين وعيد اجللو�س ال�شابع ع�شر، ُتعطَّ
لل�شاد�س  املوافقني  وال�شبت  اجلمعة  يومي  العامة  وموؤ�ش�شاتها  وهيئاتها  باململكة  احلكومية  والأجهزة 
ع�شر وال�شابع ع�شر من �شهر دي�شمرب 2016م، وحيث اإن هذه العطلة ت�شادف يومي عطلة اأ�شبوعية 

يعوَّ�س عنها بيومي الأحد والإثنني املوافقني للثامن ع�شر والتا�شع ع�شر من دي�شمرب 2016م.

رئي�س.جمل�س.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الأول 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 14 دي�شـمبــــر 2016م
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وز�رة.�لعمل.و�لتنمية.�لجتماعية
.قر�ر.رقم.)100(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.تعديل.�لنظام.�لأ�سا�سي.لجمعية.�لعا�سمة.للثقافة.�لإ�سالمية

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

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

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى القرار رقم )41( ل�شنة  2002 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية العا�شمة للثقافة الإ�شالمية،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية العا�شمة للثقافة الإ�شالمية،

وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية العا�شمة للثقافة الإ�شالمية املنعقدة بتاريخ 3 
يونيو  2016،

قرر.�لآتي:
مادة.)1(

ُيقيَّد يف �شجل قْيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري العادية 
جلمعية العا�شمة للثقافة الإ�شالمية ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 3 يونيو  2016، وهو كالتايل:

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

بالقرتاع ال�شري املبا�شر".

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

وزير.�لعمل.و�لتنمية.�لجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميد�ن

�شــدر يف: 23 �شـفـر 1438هـ
الـموافـق: 23 نوفمرب 2016م



وز�رة.�لإ�سكان
.قر�ر.رقم.)739(.ل�سنة.2016

.بتعديل.�لبند.�لخام�س.ع�سر.من.نظام.�تحاد.�لمنتفعين.
ب�سقق.وز�رة.�لإ�سكان.�ل�سادر.بالقر�ر.رقم.)97(.ل�سنة.2014

وزير الإ�شكان:
ل بالقانون رقم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 1976 يف �شاأن الإ�شكان، املعدَّ

)7( ل�شنة 2009،
وعلى القرار رقم )97( ل�شنة 2014 ب�شاأن نظام احتاد املنتفعني ب�شقق وزارة الإ�شكان،

وعلى القرار رقم )909( ل�شنة 2015 ب�شاأن نظام الإ�شكان،
وبناًء على عر�س وكيل وزارة الإ�شكان،

قرر.�لآتي:
�ملادة.�لأولى

ال�شادر  الإ�شكان  وزارة  ب�شقق  املنتفعني  احتاد  نظام  من  ع�شر  اخلام�س  البند  بن�س  ُي�شتبَدل 
بالقرار رقم )97( ل�شنة 2016، الن�س الآتي:

�لبند.�خلام�س.ع�سر.)و�جبات.ومهام.جمل�س.�إد�رة.�لحتاد(:
1- اإخطار وزارة الإ�شكان وبنك الإ�شكان بت�شكيله وباأية تعديالت تطراأ على ت�شكيله.

2- اعتماد الأنظمة واللوائح املالية والإدارية والت�شغيلية لإدارة الحتاد.
3- تنظيم ا�شتخدام الأجزاء امل�شرتكة يف العقار.

4- متابعة اإجراء التاأمني �شد الأخطار للعقار.
5- اإ�شدار �شوابط لتنظيم مواقف ال�شيارات.

6- التن�شيق مع الأجهزة املعنية كالدفاع املدين وغريها لإجراء اختبارات وهمية حلدوث حريق؛ بغر�س 
تدريب ال�شكان على مواجهة الكوارث مبا يحفظ �شحتهم واأرواحهم.

7- ت�شكيل جلنة من الأع�شاء، اأو م�شرَتكة مع غري الأع�شاء، لغر�س حل اأية نزاعات تن�شاأ بني اأع�شاء 
الحتاد تكون ذات عالقة بطبيعة عمل الحتاد وم�شئولياته.

ذات  ال�شركات  مع  امل�شرَتكة  الأجزاء  واأْمن  وتاأمني  وتنظيف  ب�شيانة  اخلا�شة  العقود  8- اإبرام 
الخت�شا�س.

9- اإ�شدار القرارات التنفيذية يف حدود اخت�شا�شاته وتكون ملزمة جلميع اأع�شاء الحتاد.
10-  حتديد ن�شبة ال�شرتاكات التي يدفعها كل ع�شو ومناق�شة اآلية حت�شيلها.
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11- تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية.
12- تويليِّ الأعمال املالية والإدارية لالحتاد.

13- فتح ح�شاب لدى بنك الإ�شكان لإيداع اأموال الحتاد من ر�شوم ال�شرتاكات املقَتطعة.
14- الإ�شراف على العاملني بالحتاد.

15- اإعداد ميزانية تقديرية ت�شمل حتديد اأوجه الإنفاق، واقرتاح م�شادر التمويل خالل ال�شنة املالية.
16- اقرتاح ال�شرتاكات التي يوؤديها الأع�شاء ملواجهة امل�شروفات.

اإي�شالت  واإعطاء  اأموال  ال�شهرية وكل ما يرد لالحتاد من  الإ�شكان لال�شرتاكات  17- حت�شيل بنك 
عنها، اإ�شافة اإلى الق�شط ال�شهري للوحدة املفرزة وذلك ب�شكل مبا�شر من املنتفعني.

18- فْتح �شجالت لقيد اإيرادات الحتاد وم�شروفاته.
19- اإعداد ح�شاب ختامي يف نهاية كل �شنة مالية يبنيَّ به ما مت اإنفاقه من اأموال الحتاد واأوجه الإنفاق، 

وذلك بالتعاون مع بنك الإ�شكان.
20- اإعداد الأنظمة اخلا�شة بالنظافة وال�شيانة الدورية لالأجزاء امل�شرتكة.

والنظافة  ال�شيانة  خدمات  لتقدمي  معها  واملتعاَقد  املعتَمدة  ال�شركات  مع  والتن�شيق  21- الإ�شراف 
لالأجزاء امل�شرتكة.

22- تعيني العاملني كاحلرا�س والبوابني وغريهم وحتديد اأجورهم ومكافاآتهم وعزلهم.
23- �شداد ال�شرتاكات ال�شهرية املتعلقة بخدمات الكهرباء واملاء والبلديات عن الأجزاء امل�شرتكة.

24- التن�شيق مع وزارة الإ�شكان يف كل ما �شبق ذكره.

�ملادة.�لثانية
على وكيل وزارة الإ�شكان تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير.�لإ�سكان
با�سم.بن.يعقوب.�حلمر

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1438هـ
الـمــــــوافـــــق: 6 دي�شــمـبـر 2016م
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وز�رة.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
.قر�ر.رقم.)219(.ل�سنة.2016

....بتعديل.ن�س.�لبند.)�أ(.من.�لمادة.)5(.من.�لالئحة.�لتنفيذية
.للقانون.رقم.)37(.ل�سنة.2014.ب�ساأن.تنظيم.عملية.��ستخر�ج.�لرمال.�لبحرية

وبيعها.�ل�سادرة.بالقر�ر.رقم.)88(.ل�سنة.2016

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين: 
بعد الطالع على القانون رقم )37( ل�شنة2014ب�شاأن تنظيم عملية ا�شتخراج الرمال البحرية 

وبيعها،
وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم )37( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم عملية ا�شتخراج الرمال 

البحرية وبيعها ال�شادرة بالقرار رقم )88( ل�شنة 2016، 
وبعد موافقة اأمانة العا�شمة واملجال�س البلدية،

 
قرر.�لآتي:

.�ملادة.�لأولى
ُي�شتبَدل بن�س البند )اأ( من املادة )5( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )37( ل�شنة 2014ب�شاأن 
تنظيم عملية ا�شتخراج الرمال البحرية وبيعها، ال�شادرة بالقرار رقم )88( ل�شنة 2016 الن�س الآتي:

اأحد  البحري  الدفان  اأو  البحرية  الرمال  ا�شتخراج  اأْن يكون  على  التجاري،  ال�شجل  من  ن�شخة  "اأ- 
الأن�شطة التي يت�شمنها ال�شجل". 

                                  
....�ملادة.�لثانية

ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ الن�شر.
                  

     وزير.�لأ�سغال.و�سئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين.
.........ع�سام.بن.عبد�هلل.خلف.

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1438هـ
الـمــــوافـــــــق: 7 دي�شـمـبـــر 2016م                                                     
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 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة
             

 

 باسم صاحب الجاللة الممك حمد بن عيسى آل خميفة
 ممك مممكة البحرين
 المحكمة الدستورية

 
 ىػ ،ٖٛٗٔ ربيع األوؿ ٔـ ، الموافؽ ٕٙٔٓ نوفمبر ٖٓعاء بر األبالجمسة العمنية المنعقدة يـو 

 الشيخ خميفة بف راشد بف عبداهلل آؿ خميفة رئيس المحكمة .برئاسة معالي 
 

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشيداني نائب رئيس المحكمة ، ونوفؿ بف 
مبارؾ الكعبي ، بف عبدالسالـ غرباؿ ، وعمي عبداهلل الدويشاف ، وسعيد حسف الحايكي ، وعيسى 

 . أعضاء المحكمةومنى جاسـ الكواري ، 
 

 وبحضور السيد / محمد إبراىيـ الجابر ، أميف السر .
 

 أصدرت الحكم اآلتي :
 ( قضائية .ٗٔ( لسنة )ٕٙٔٓ/ٕفي الدعوى المقيَّدة بجدوؿ المحكمة الدستورية برقـ )د/

 

 المقامة من :
 .لصاحبتيا رباب السيد محمد عيسى  ، و شركة رباب العقارية ش. ش.

 .  صفوت عمي حنفيالمحامي  ايوكيم
 

 ضد :
 صاحب السمو الممكي األمير رئيس مجمس الوزراء ) بصفتو ( . -ٔ

 . الدولةويمثمو جياز قضايا 
 . الشيخة نائمة بنت عمي بف أحمد آؿ خميفة -ٕ

 وتمثميا المحامية ىدى سعد .
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 رئيس المحكمة  نائب الرئيس  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة  عضو المحكمة
             

-ٔ- 

 اإلجراءات :
 

ـ ، أودعت المدعية صحيفة ىذه الدعوى األمانة العامة لممحكمة ٕٙٔٓمارس  ٙٔبتاريخ 
( مف قانوف إيجار ٖٗ( و)ٕٗ( ، )ٔٗ، ) (ٓٗالدستورية ، طالبة الحكـ بعدـ دستورية المواد )

 ـ . ٕٗٔٓ( لسنة ٕٚالعقارات رقـ )
 

بعدـ جواز سماع الدعوى أواًل :  ، فييا طمب الحكـقدَّـ ممثػػػؿ جياز قضايا الدولة ُمذكرة 
 وثانًيا : الحكـ برفض الدعوى .  .إلقامتيا بغير الطريؽ الذي حدده القانوف 

 

حة دعواه ، كما الئفي بطمباتو الواردة  فييا الحكـطمب ه ، مذكرة بردّ  ةـ وكيؿ المدعيوقدَّ 
ترد فييا عمى الئحة الطعف بعدـ الدستورية المقدمة مف ، عمييا الثانية مذكرة  مت وكيمة الُمدعىقدَّ 

لزاـ المدعية المصاريؼ ومقابؿ أتعاب المحاماة .، برفض الطعف  طمبت فييا الحكـ، المدعية   وا 
 األولى .  دولة مذكرة طالًبا الحكـ بطمباتو السابؽ ذكرىا في مذكرتوقضايا ال ـ جيازوأخيًرا قدَّ 

 

وُنِظرت الدعوى عمى النحو الُمبّيف بمحاضر الجمسات ، وقررت المحكمة النطؽ بالحكـ 
 بجمسة اليـو .

 المحكمة :
 

 . د االطالع عمى األوراؽ والمداولةبع
 

في أف  تتمخص - عمى ما يتبّيف مف صحيفة الدعوى وسائر األوراؽ –وحيث إف الوقائع 
( ٕ٘/ٕ٘ٔٓ/ٕٓ٘ٓٓ/ٜرقـ ) إيجاريةقيمت ضدىا دعوى ة في الدعوى الدستورية كانت قد أُ المّدعي

أحكاـ مواد إلى ، لممطالبة بمتخمؼ إيجارات مستحقة عمييا ، استناًدا  أماـ لجنة المنازعات اإليجارية
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 ، ـٕ٘ٔٓأغسطس  ٖٔوبجمسة  .ـ ٕٗٔٓ( لسنة ٕٚات الصادر بالقانوف رقـ )قانوف إيجار العقار 
 والمصاريؼ . ، والفوائد القانونية ، ارات ػػػات اإليجػػػػا بأداء متخمفػػػػدعى عمييػػػزاـ المػػػػػػػة بإلػػػػت المجنػػػقض

 

، طعنت عميو باالستئناؼ أماـ المحكمة الكبرى المدنية منيا ، قبواًل  القضاءوحيث لـ يمؽ ىذا 
قبوؿ الدفع  –مف ضمف طمباتيا و  -( طالبة الحكـ ٖ/ٕ٘ٔٓ/ٖٖ٘٘ٓ/ٖبالدعوى االستئنافية رقـ )

( لسنة ٕٚ( مف قانوف إيجار العقارات رقـ )ٖٗ( و)ٕٗ( ، )ٔٗ( ، )ٓٗبعدـ دستورية المواد )
 ( مف الدستور . ٘ٓٔ( و)ٗٓٔ/و( ، )ٕٓ( ، )ٛٔ( ، )ٗـ ، لمخالفتيا المواد )ٕٗٔٓ

 

ـ ، قػػػررت محكمة االستئناؼ المدنية األولى إعادة الدعوى ٕٙٔٓفبراير  ٖٕوبجمسة 
عطاء وكيؿ المستأنفة شيًرا واحًدا ،  بدأ مف تاريخ إصدار القرار ، ليقدـ ما يفيد قيامو يلممرافعػػة ، وا 

 ـ ٕٙٔٓمارس  ٙٔوبتاريخ  .، في المواد المبينة بالئحة استئنافو  بإجراءات الطعف بالدستورية
 . الدستورية الماثمة أقامت الُمدعية دعواىا

 

إنو عف دفع جياز قضايا الدولة بعدـ قبوؿ الدعوى إلحالتيا بغير الطريؽ الذي رسمو وحيث 
ف المحكمة الكبرى عالقانوف ، عمى سند مف أف الدفع بعدـ الدستورية والتصريح بإقامتيا قد صدر 

المنازعات اإليجارية يكوف أماـ المحكمة الكبرى االستئنافية ، في حيف أف الطعف في قرار لجنة 
بإصدار قانوف إيجار ، ـ ٕٗٔٓ( لسنة ٕٚف القانوف رقـ )ػػ( مٖٗادة )ػػالمدنية ، طبًقا لنص الم

يو دفع غير سديد ، ذلؾ أف الطعف في قرار لجنة المنازعات اإليجارية تنفرد بتحقيقو فالعقارات ، 
( مف القانوف ٖٗ( و)ٕٗ( ، )ٔٗ( ، )ٓٗـ دستورية المواد )محكمة الموضوع ، وال شأف لمدفع بعد

أعاله بو ، ذلؾ ألف الدعوى الدستورية تستقؿ بذاتيا ومقوماتيا وموجباتيا عف الدعوى الموضوعية ، 
ما ، وال تتحداف في أسس الفصؿ في كؿ منيما ، ألف غاية الخصومة يفال تندمجاف في بعض

ع ونصوص مف ىا الُمشرّ دعى بو بيف نصوص قانونية أقر الفصؿ في التعارض الم يالدستورية ى
 الدستور .
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مف قانوف إنشاء المحكمة الدستورية ، تنص عمى ( ٛٔاف ما تقدـ ، وكانت المادة )ػػمتى ك
 رفع المنازعات الخاصة بالرقابة عمى دستورية القوانيف والموائح عمى الوجو التالي : تُ  ))أنػػػو : 

 

 ... -أ
 ... -ب
دفع أحد الخصـو أثناء نظر دعوى أماـ إحدى المحاكـ بعدـ دستورية نص في قانوف أو إذا  -ج

الئحة ، ورأت ىذه المحكمة أف الدفع جدي ، أجمت نظر الدعوى ، وحددت لمف أثار الدفع 
ال يجاوز شيًرا واحًدا لرفع دعوى بذلؾ أماـ المحكمة الدستورية ، فإذا لـ ترفع الدعوى  اميعادً 

 . ((المحدد اعتبر الدفع كأف لـ يكف في الميعاد 
 

ف الثابت مف األوراؽ أف المدعية قد دفعت أماـ المحكمة الكبرى االستئنافية المدنية إوحيث 
إعادة ، ـ ٕٙٔٓفبراير  ٖٕفقررت المحكمة بجمسة األولى بعدـ دستورية النصوص المطعوف عمييا ، 

لتقديـ ما ُيفيد ، يمة شير واحد دعية مُ إلعطاء المُ ، ـ ٕٙٔٓمايو  ٕالدعوى لممرافعة ، وتحديد جمسة 
رجاءقياميا بإجراءات الطعف بعدـ الدستورية في المواد المبينة بالئحة استئنافيا ، و  الفصؿ في النزاع  ا 

في  يتغياالموضوعي أماميا إلى حيف الفصؿ في المسألة الدستورية ، ذلؾ أف الدفع بعدـ الدستورية 
مقابمة النصوص التشريعية المطعوف عمييا بأحكاـ الدستور ، ترجيًحا ليا عمى ما  جوىره وفحواه

أوالىا باألعماؿ ، بما مؤداه جواز و قواعده  أجدرعداىا ، وتوكيًدا لصمتيا الوثقى بالنظاـ العاـ ، وىي 
موقعيا في إثارة الدفع بعدـ الدستورية في أية حالة تكوف عمييا الدعوى ، وأماـ أية محكمة أًيا كاف 

 التنظيـ القضائي الذي يضميا . 
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لما كاف ذلؾ ، وكانت الدعوى الدستورية قد رفعت بطريؽ الدفع ، خالؿ األجؿ الذي حددتو 
( مف قانوف إنشاء ٛٔالمادة )محكمة الموضوع ، ووفًقا لإلجراءات المنصوص عمييا بالفقرة )ج( مف 

ًقا لألوضاع المقررة في بيذه المحكمة اتصااًل مطابِ كوف قد اتصمت تالمحكمة عمى ما سمؼ بيانو ، 
 الذي يتعيف معو رفض ىذا الدفع . قانونيا ، األمر

 

أف قرار المحكمة  الذي ينعى عمىوحيث إنو عف دفع جياز قضايا الدولة في وجيو الثاني ، 
حدد المواد لـ تُ  بأنيا،  حت لممدعية باتخاذ إجراءات الطعف بعدـ الدستوريةاالستئنافية حيف صرّ 

نما أحالت في شأنيا إلى ما ورد  صحيفة االستئناؼ ، األمر الذي يتعذر معو في المطعوف عمييا ، وا 
طاؽ الدعوى الدستورية ، وما قدرتو محكمة الموضوع مف جدية المطاعف الموجية إلييا ، فإنو تحديد نِ 

( مف ٖٗ( و)ٕٗ( ، )ٔٗ( ، )ٓٗ)دفع الُمدعية بعدـ دستورية المواد عميو ، ذلؾ أف  مردودٌ  دفعٌ 
ـ أماـ قاضي الموضوع ، وتحديد النصوص الدستورية ٕٗٔٓ( لسنة ٕٚقانوف إيجار العقارات رقـ )

 ،  الُمدعى مخالفتيا ، وأوجو المخالفة ، ثـ تأجيؿ محكمة الموضوع لمدعوى لرفع الدعوى الدستورية
وأوجو ، ىا كاِشًفا عف النصوص محؿ الدفع يعد قرار لمؤداه تقدير ىذه المحكمة ضمًنا جدية الدفع ، 

مخالفتيا لمدستور ، ودااًل عمى إعماؿ المحكمة تقديرىا لجدية الدفع ولزومو لمفصؿ في الدعوى 
 . دعاء التجييؿابما ينفي عنيا ، المطروحة عمييا 

 

الُمدعية تنعى عمى تشكيؿ لجنة المنازعات اإليجارية ، وضميا عناصر غير  وحيث إف
إسباغ  أف قضاء المحكمة الدستورية قد جرى عمىقضائية إلى جانب العناصر القضائية ، فإف 

أف يكوف  يقتضي ع بالفصؿ في نزاع معيف ،إلييا الُمشرّ  د  يِ الصفة القضائية ، عمى إعماؿ أية جية ع  
اختصاص ىذه الجية ُمحدًدا بقانوف ، ويغمب عمى تشكيميا العنصر القضائي ، وأف يصدر بندبو 

د لمعمؿ بيا قرار مف رئيس المجمس األعمى لمقضاء ، بناًء عمى طمب الوزير المختص ، وأف يعيِ 
مف دوف سمطة الفصؿ في الخصومة بقرارات حاسمة ،  –بصفة دائمة أو مؤقتة  –ع إلييا الُمشرّ 

إخالؿ بالضمانات القضائية الرئيسية التي ال يجوز النزوؿ عنيا ، والتي تقـو في جوىرىا عمى إقامة 
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الفرص المتكافئة لتحقيؽ دفاع أطرافيا ، وتمحيص ادعاءاتيـ ، عمى ضوء قاعدة قانونية نص عمييا 
ًرا لمضمونيا ، في مجاؿ نية ، مبموِ ع سمًفا ، ليكوف القرار الصادر في النزاع مؤِكًدا لمحقيقة القانو الُمشرّ 

الحقوؽ الُمدعى بيا أو المتنازع عمييا . ولما كانت لجنة المنازعات اإليجارية ىي لجنة ذات 
تتشكؿ مف قاضييف يندبيما حيث ،  مب عمى تشكيميا العنصر القضائيغْ ي  إذ اختصاص قضائي ، 

الوزير المختص ، وتختص بالدعاوى المجمس األعمى لمقضاء ، وموظؼ واحد مف ذوي الخبرة يرشحو 
، والمنازعات الناشئة عف عقود إيجار العقارات والفصؿ فييا ، وتصدر قراراتيا مسببة بأغمبية اآلراء 

جراء المعاينة ، واتخاذ ، ماع الشيود سبيؿ ذلؾ س  في في جمسة عمنية ، وليا ،  وندب الخبراء ، وا 
عضائيا ، أاإلجراءات الالزمة لمفصؿ في المنازعة ، ويكوف انعقاد المجنة صحيًحا بحضور جميع 

( مف ِ٘ٗوفًقا لنص المادة )أحكاـ قانوف المرافعات المدنية والتجارية  تسريو ، وتكوف مداوالتيا سرية 
ومؤدى ذلؾ ، أف النصوص الطعينة قد عاوى والفصؿ فييا . في شأف رفع الدقانوف إيجار العقارات 

جاءت خمًوا مما يستقيـ سنًدا لقالة المساس بضمانات التقاضي ، ليغدو النعي عمييا مف ىذا الوجو 
 ديد .غير س

 

( مف قانوف ٖٗ( و)ٕٗ( ، )ٔٗ( ، )ٓٗوحيث إف المدعية تطعف بعدـ دستورية المواد )
( ٗٓٔ/و( ، )ٕٓ( ، )ٛٔ( ، )ٗلمخالفتيا لممواد )، ـ ٕٗٔٓ( لسنة ٕٚإيجار العقارات رقـ )

ت بمبدأ المساواة ( مف الدستور ، عمى سند مف القوؿ بأف لجنة المنازعات اإليجارية قد أخمّ ٘ٓٔو)
فإف ىذه  ،حؽ التقاضي  ىدرتأو ت االلتجاء إلى المحاكـ ، طنيف أماـ القضاء ، وعطمّ بيف الموا

ع في شرّ ف األصؿ في سمطة المُ أقرر في قضاء المحكمة الدستورية المناعي غير سديدة ، ذلؾ أف المُ 
يا ، ما لـ يكف الدستور قد فرض في شأف ىو إطالقُ  –ومف بينيا الحؽ في التقاضي  –تنظيـ الحقوؽ 

ممارستيا ضوابط محددة ، باعتبار أف جوىر ىذه السمطة ىو المفاضمة بيف البدائؿ التي تتصؿ 
ًحا ما يراه أنسبيا لمصالح الجماعة ، وأدناىا إلى كفالة رجِ ًنا بينيا ، مُ بالموضوع محؿ التنظيـ ، موازِ 

يؿ وبيف أثقؿ ىذه المصالح وزًنا ، وليس ثمة تناقض بيف الحؽ في التقاضي كحؽ دستوري أص
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ونتيجة  .ع ىذا التنظيـ وسيمة إلى حظر ىذا الحؽ أو إىداره شرّ بشرط أال يتخذ المُ ،  قانوًناتنظيمو 
تمثؿ أنماًطا ، ع في مجاؿ ضمانة حؽ المجوء إلى القضاء ال يتقيد بأشكاؿ محددة شرّ لذلؾ فإف المُ 

 –لنفاذ ىذا الحؽ  –ال تقبؿ التغيير أو التبديؿ ، بؿ يجوز أف يختار مف الصور واإلجراءات ، جامدة 
التي يعيد بالفصؿ فييا إلى محكمة ، ما يكوف في تقديره الموضوعي أكثر اتفاًقا مع طبيعة المنازعة 

حقوؽ التي تكفؿ إيصاؿ ال، دوف ما إخالؿ بضماناتيا الرئيسية ، أو ىيئة ذات اختصاص قضائي 
 نصفة في ذاتيا . تكوف مُ ، فؽ قواعد محددة وِ ،  صحابياإلى أ

 

وحيث إف مبدأ المساواة قد جعمو الدستور أساًسا مف أسس المجتمع التي تكفميا الدولة ، إذ 
العدؿ أساس الحكـ ، والتعاوف والتراحـ صمة وثقى بيف المواطنيف  ))( منو عمى أف : ٗتنص المادة )

والحرية والمساواة واألمف والطمأنينة والعمـ والتضامف االجتماعي وتكافؤ الفرص بيف المواطنيف 
عمى إعماؿ ىذا المبدأ العاـ في شأف كذلؾ كما حرص الدستور .  ((دعامات لممجتمع تكفميا الدولة 

الناس  ))( منو عمى أف : ٛٔمساواة المواطنيف في الحقوؽ والواجبات العامة ، فنص في المادة )
ال ، ويتساوى المواطنوف لدى القانوف في الحقوؽ والواجبات العامة ، سواسية في الكرامة اإلنسانية 

 .  ((لمغة أو الديف أو العقيدة تمييز بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس أو األصؿ أو ا
 

( مف ٛٔ( و)ٗوحيث إف مبدأ مساواة المواطنيف أماـ القانوف المنصوص عميو في المادتيف )
، ه الدساتير المعاصرة ، بحسبانو ركيزة أساسية لمحقوؽ والحريات عمى اختالفيا دُ ردِ الدستور ، والذي تُ 

والحريات في مواجية صور التمييز التي حقوؽ صوف الوأساًسا لمعدؿ والسالـ االجتماعي ، غايتو 
د ممارستيا ، باعتباره وسيمة لتقرير الحماية المتكافئة التي ال تمييز فييا بيف المراكز قيّ تناؿ منيا أو تُ 

القانونية المتماثمة ، فال يقتصر مجاؿ إعمالو عمى ما كفمو الدستور مف حقوؽ ، بؿ يمتد كذلؾ إلى 
كافئة أماـ القانوف التي اعتد الدستور بيا ، ال توبمراعاة أف الحماية الم .وف قررىا القانتمؾ التي يُ 

نما بالنظر إلى أف القانوف تعبير عف سياسة محددة أنشأتيا  تتناوؿ القانوف مف مفيـو مجرد ، وا 
نيا تحقيؽ أغراض بذاتيا مف خالؿ الوسائؿ أوضاع ليا مشكالتيا ، وأنو تغيا بالنصوص التي تضمَّ 
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ًعا فيما غايًرا بيف أوضاع أو مراكز قانونية أو أشخاص ال تتحد واقِ وكمما كاف القانوف مُ  .التي حددىا 
زاع في مشروعيتيا ، ًفا غايات ال نِ ستيدِ عمى أسس موضوعية ، مُ بينيا ، وكاف تقديره في ذلؾ قائًما 

جاوز متطمبات تمؾ ال يُ  بما، في شأف أشخاص تتماثؿ ظروفيـ ، اًل وحدة القاعدة القانونية وكافِ 
 ع . شرّ ًعا في إطار السمطة التقديرية التي يممكيا المُ الغايات ، كاف واقِ 

 

ف كاف قد نص في المادة ) حؽ التقاضي  ))/و( منو عمى أف : ٕٓوحيث إف الدستور وا 
 أف يكوف التقاضي عمى أكثر مف درجة واحدة في جميع، إال أنو لـ يتطمب  ((لمقانوف  وفقامكفوؿ 

نما ترؾ ذلؾ لمسمطة التقديرية لممُ ، أنواع المنازعات  /أ( ٘ٓٔالمادة ) فحوىبيف مف تعمى ما ي، ع شرّ وا 
بيف ب القانوف المحاكـ عمى اختالؼ أنواعيا ودرجاتيا ، ويُ تِ ر  يُ  ))مف الدستور والتي تنص عمى أف : 

يكوف لشرع التقديرية المُ عف سمطة ومؤدى ذلؾ أف النص أعاله قد أفصح ،  ((وظائفيا واختصاصاتيا 
درجات كؿ نوع منيا ، وال ينحؿ  وتعدادأنواعيا  وبيافتحديد اختصاص المحاكـ ناط م  القانوف 

د تنظيًما لحؽ عَّ ، باعتبار أنو يُ خروًجا عمى مبادئ الدستور  –في ذاتو  –لجنة قضائية االلتجاء إلى 
قد التي  ،  المنازعاتطبيعة مراعاة و ع ، شرّ التقاضي الذي يندرج في إطار السمطة التقديرية لممُ 

 .تختمؼ فيما بينيا 
 

ع قد أفرد تنظيًما قضائًيا لحسـ الدعاوى والمنازعات الناشئة عف وكاف الُمشرّ ، لما كاف ذلؾ 
ـ ، بأف يتـ االلتجاء أواًل إلى ٕٗٔٓ( لسنة ٕٚعقود إيجار العقارات الخاضعة ألحكاـ القانوف رقـ )

جميع الضمانات تتوافر فييا ، وىي ىيئة ذات اختصاص قضائي ، لجنة المنازعات اإليجارية 
في النزاعات المعروضة عمييا قرارات مسببة كاألحكاـ  رُ دِ صْ ، وتُ قانوًنا  القضائية المنصوص عمييا

والتي تصدر ، حدد الؿ أجؿ مُ خِ ، أماـ المحكمة الكبرى المدنية عمييا ، يجوز الطعف  القضائية
ع بيذا التنظيـ لمتقاضي في ويكوف حكميا في الطعف نيائًيا . ومف ثـ فإف الُمشرّ ، حكميا في الطعف 

( لسنة ٕٚ)رقـ الدعاوى والمنازعات الناشئة عف عقود إيجار العقارات الخاضعة ألحكاـ القانوف 
نما ، التقاضي بحؽ لـ يخؿ ،  ـٕٗٔٓ يتساوى ، قاـ تحقيًقا لمصمحة عامة موضوعية مجردة وا 
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-ٛ- 

 ، اإليجاريةالمنازعات سرعة إنياء  ووالذي تغيا منأماميا جميع المتقاضيف في المركز القانوني ذاتو ، 
في المساس بالحؽ دوف مف سس موضوعية و فؽ أُ تـ ذلؾ وِ ويحتى تستقر حقوؽ أصحابيا ، 

دوف أف يناؿ مف استقالؿ السمطة القضائية ، أو ييدر مبدأ المساواة ألشخاص تتماثؿ ومف التقاضي، 
التقديرية التي يممكيا ، وال يعد مخالًفا  ع قد وقع في إطار السمطةظروفيـ ، ومف ثـ يكوف عمؿ الُمشرّ 

خالؼ أي أحكاـ ( مف الدستور ، كما ال يُ ٘ٓٔ( و )ٗٓٔ/و( ، )ٕٓ( ، )ٛٔ( ، )ٗواد )ػػػػألحكاـ الم
 أخرى فيو . 

 

وحيث إف الحاصؿ مف جماع ما تقدـ ، فإف النصوص الطعينة غير مشوبة بما وصمتيا 
في الدستور ، فإف الحكـ برفض الدعوى يضحى  المدعية مف مطاعف ، وغير مخالفة ألي مادة

 متعيًنا . 
 

 : فمهذه األسباب

لزام الُمدعية بالمصروفات حكمت المحكمة    .برفض الدعوى ، وا 
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�إعالنات.مركز.�لم�ستثمرين

�إعالن.رقم.)874(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة..

�إلى.�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات 
الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )بلو هيلز لالإدارة العقارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 97647-

1، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره خم�شة 
األف )5،000( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل ال�شيد/ بردي�س كيذاكولنكرا، الذي يحوز ن�شبة 50% من 

ملكيتها عن جميع ح�ش�شه في ال�شركة اإلى ال�شيد/ اأ�شوين فالبول.
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

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

�إعالن.رقم.)875(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة.

�إلى.�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب )الم�شتثمرون 
للت�شاميم  )اأوهايو  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  لال�شت�شارات(،  المحترفون 
ال�شناعية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  94712،  طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، وذلك بناًء على تنازل 
ال�شريك عبدالعزيز بن مبروك ال�شيعري  عن جميع ح�ش�شه في ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة اإلى ال�شيد/ 

اإياد عبدالكريم �شالمة، مالك )�شركة اإياد للعقارات �س.�س.و(.
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

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

�إعالن.رقم.)876(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب )اأي جودة 
لال�شت�شارات نيابة عن الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )تاألق( ل�شاحبها من�شور محمد علي دروي�س، الم�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة،  القانوني  الو�شع  تغيير  طالبًا   ،60024 رقم   القيد  بموجب 
رقم  �شخ�شية   بطاقة  حامل  الجن�شية،  البحريني  دروي�س،  علي  محمد  من�شور  ال�شيد/  من  مملوكة  محدودة، 
رقم840806302.  �شفر  جواز  حامل  الجن�شية،  البحريني  علي،  عبداهلل  جمعه  ح�شين  وال�شيد/   ،660107406
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وبراأ�شمال مقداره �شتة اآلف )6،000( دينار بحريني.
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

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

�إعالن.رقم.)877(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ت�سامن
اأمل  ال�شيدة/  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ح�شين علي محمد �شالح عجاج، �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الأ�شد الملك للمقاولت(، الم�شجلة 
بموجب القيد رقم 43129، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 
مقدار األف )1،000( دينار بحريني، ال�شيد/ فار�س بن عادل بن علي الحربي، �شريكًا في ال�شركة بن�شبة %45 

وال�شيد/ محمد بن مهدي بن محمد كوي�س بن�شبة %45.
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

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

�إعالن.رقم.)878(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيخ بدر خالد خليفة 
اآل خليفة، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ثيرد كومير�شل لت�شليح ال�شفن(، الم�شجلة بموجب  حمد 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،92047 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، لممار�شة ن�شاط اإ�شالح ال�شفن و�شيانتها الروتينية، 
رة، وتجارة/ بيع المعادن وركازات المعادن بالجملة، واإدخال  والأن�شطة العقارية في الممتلكات المملوكة اأو الموؤجَّ
ال�شيد/ اأح�شن علي �شيد، الهندي الجن�شية، وال�شيد/ راجيندر اأتاما�شند ميغالاني، الهندي الجن�شية، �شريكين 

في ال�شركة.
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
�إعالن.رقم.)879(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.حتويل.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
�إلى.�سركة.م�ساهمة.بحرينية.مقفلة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة الت�شامن 
البحرين  )رويال  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  اأ�شو�شيت�س(،  اآند  )توما�س 
هو�شبيتال ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75104، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة ذات الم�شوؤولية 
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ماليين  ع�شرة  مقداره  م�شرح  وبراأ�شمال  مقفلة،  بحرينية  م�شاهمة  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  المحدودة 
وخم�شون  و�شتة  وت�شعمائة  ماليين  ثالثة  مقداره  ومدفوع  �شادر  وراأ�شمال  بحريني،   دينار   )10،000،000(
هو�شبيتال  البحرين  )رويال  من  لل�شركة  التجاري  ال�شم  وتغيير  بحريني،  دينار   )3،956،800( وثمانمائة  األفًا 
مقفلة                                                                               �س.م.ب/  كير  هيلث  بحرين  )كيم�س  اإلى   )ROYAL BAHRAIN HOSPITAL W.L.Lذ.م.م

  .)KIMS BAHRAIN HEALTHCARE B.S.C.C)
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

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

�إعالن.رقم.)880(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.فرع.ب�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
المحامي  اإليه مكتب  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
ح�شين �شعيد المخرق، نيابة عن ال�شيد/ محمد رم�شان عبداهلل رم�شان، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم 
)نقطة حديقة الأزياء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 348713 والتي يزاول من خاللها ن�شاط تف�شيل وخياطة 
وتجارة/  الجلدية،  والأ�شناف  والأحذية  الملبو�شات  بيع  وتجارة/  المن�شوجات،  بيع  وتجارة/  المالب�س،  وحياكة 
ب�شركة  فرع  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الثالث  الفرع  تحويل  طالبًا  الزينة،  و�شابون  التجميل  وم�شتح�شرات  العطور  بيع 

)اأبوفرا�س التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 58998. 
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

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

�إعالن.رقم.)881(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد
�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة.

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
)عبدالعال الخليج للتدقيق(، نيابة عن اأمل عي�شى عبدالوهاب �شالح، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل 
ا�شم )مطعم �شالد بوتيك �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75914، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة 
عبدالوهاب  عي�شى  اأمل  من:  كل  بين  فيما  وذلك  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  المذكورة 
�شالح، فجر خالد محمد عبداهلل محمد تقي، فرح خالد محمد عبداهلل محمد تقي، دعاء عي�شى عبدالوهاب 
�شالح، اأميرة عي�شى عبدالوهاب �شالح، عايدة عي�شى عبدالوهاب �شالح، وذلك لمزاولة ن�شاط خدمات الأطعمة 

والم�شروبات. 
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
  

�إعالن.رقم.)882(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.حتويل.فرع.ل�سركة.�أجنبية

�إلى.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ عبدالعزيز 
محمد عبداهلل العريفي، نيابة عن موؤ�ش�شة )العريفى لالأعمال التجارية(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 25878 
كفرع ل�شركة اأجنبية، وتمار�س ن�شاط اإكمال المباني وت�شطيبها واأعمال الديكور والتنظيف العام للمباني، طالبا 
تحويل الفرع المذكور اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )فيول العقارية( الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 75825.
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

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

�إعالن.رقم.)883(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية

�سركة.)فري�ست.تيم.لنفل.�لأثاث(

اإليه ال�شيدة/ نجاة   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت 
عبداهلل عبدالنبي ح�شن الحيله، نيابة عن �شركة )فير�شت تيم لنقل الأثاث(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 79865، 
طالبًا باعتبارها م�شفيًا قانونيًا لل�شركة المذكورة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها 
من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                     
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

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

�إعالن.رقم.)884(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية.�سركة

.)�سياري.لال�ستثمار.�لقاب�سة.�س.�س.و(

المحامية  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
هيا را�شد اآل خليفة، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شيارى لال�شتثمار القاب�شة �س.�س.و(، 
اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  المذكورة  لل�شركة  قانونيًا  م�شفيًا  باعتباره  طالبًا   ،68066 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 
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بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                     
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

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

�إعالن.رقم.)885(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.�إ�سهار.�أعمال.ت�سفية.�سركة

)�ي.يو.تي.مينا.�لقاب�سة.ذ.م.م(.

اإليه اأ�شحاب ال�شركة   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )اي يو تي مينا القاب�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 69656، 
طالبين اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية  و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام 

قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

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

�إعالن.رقم.)886(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.�ل�سخ�س.�لو�حد

المحامي  اإليه مكتب  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
ا�شم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الزيره مالك  يا�شر جعفر عبدالنبي  ال�شيد/  نيابة عن  العلوي،  كميل �شادق 
)الزيرة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 64566، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة بفرعيها )الزيرة 
للمقاولت( والذي يزاول فيه ن�شاط ت�شييد المباني، و)مكتب اإدارة �شناعات دانيل( والذي يزاول الأن�شطة الإدارية 

واأن�شطة دعم المكاتب، وذلك اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني.
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

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

�إعالن.رقم.)887(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه موؤ�ش�شة العتماد 
بموجب  الم�شجلة  للطباعة(،  الألوان  )لوؤلوؤة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  نيابة عن �شاحبة  ال�شت�شارية، 
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م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،91867 رقم  القيد 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )،00020( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ اأرونثبرو نارايانان �شارافانان  �شريكًا 

في ال�شركة.
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

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

�إعالن.رقم.)888(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية

�سركة.)�آفاق.�سيناء.للتغليف(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة الت�شامن 
التي تحمل ا�شم )اآفاق �شيناء للتغليف(، ل�شاحبيها �شيناء عي�شى و�شريكها، الم�شجلة بموجب القيد رقم 95757، 
التجاري، وفقًا لأحكام قانون  ال�شجل  اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من  انتهاء  اإ�شهار  طالبة 

ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  دة والمبريِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور، م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤييِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالنات.�إد�رة.�لمحاكم

رقم.�لدعوى:.2/16527/2016/04
تبليغ.باحل�سور

مو�شوع  العنوان.  مجهول  محمد.  احمد  عبده  �شالح  �شده:  المنفذ  العرولي.  عبداهلل  علي  اني�شة  لها:  المنفذ 
الأبناء  ح�شانة  ب�شم  منطوقه:  في  وق�شى   .2/3670/2016/14 رقم  ال�شرعية  الدعوى  حكم  �شدور  التنفيذ: 
)يو�شف وعبير( اإلى المدعية والدتهم، واإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعية نفقة زوجية بواقع 40 دينار �شهريا 
ومثلها مرتين في ال�شنة ك�شوة للعيدين، والزامة باأن يدفع للمدعية نفقة الأبناء )يو�شف وعبير( 80 دينار مق�شمة 

عليهما بالت�شاوي ومثلها ك�شوة للعيدين مرتين في ال�شنة.
وعليه تعلن محكمة التنفيذ الأولى المنفذة �شده المذكور اأعاله ب�شرورة المبادرة لتنفيذ ما جاء بالحكم خالل 

اأ�شبوع واحد من تاريخ الإعالن تالفيا لتخاذ اأية اإجراءات جبرية في مواجهته.
قا�سي.محكمة.�لتنفيذ

رقم.�لدعوى:.4/10789/2012/04
بيع.باملز�د.�لعلني

بموجب  والم�شجل  الماحوز  منطقة  في  الكائن  العقار  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
المقدمة رقم )8562/2008( وثيقة رقم )64779( والخا�س بالمحكوم عليهم/ احمد عبدالغفار محمد العلوي. 
اي�شتيت بروجكت�س.  العلوي. احمد محمد �شريف عبدالرحيم �شريف. �شركة ميجا ريل  وحيد عبدالغفار محمد 
وذلك في يوم 2017/1/5 للمزايدة عليه وذلك في قاعة محكمة التنفيذ الخام�شة في تمام ال�شاعة 9 �شباحا، 

على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره -/1527000 دينار )مليون وخم�شمائة و�شبعه وع�شرون األف دينار(.
فعلى كل من لديه رغبة في المزايدة مراجعة الدلل نادر يو�شف احمد ر�شدان هاتف رقم 39400533 اأو اإدارة 
اأوقات الدوام الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم  التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والأوقاف في 

.4/10789/2012/04
قا�سي.محكمة.�لتنفيذ

رقم.�لدعوى:.2/3192/2014/14
تبليغ.باحل�سور

المدعية: جهاد اأحمد خمي�س الهندي. رقمها ال�شخ�شي/ 780036603. بوا�شطة وكيلتها المحامية/ غادة عبداهلل 
�شليبيخ. المدعى عليه/ محمد ح�شن محمد اأحمد ال�شيب. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الأولى المدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في جل�شة يوم 
2016/12/12م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع 

الحنيف ليعلم مع اإنذاره لالإنفاق على المدعية تنفيذًا لقرار الإمهال ال�شادر في 2016/5/29م.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�سرعية.�لأولى
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رقم.�لدعوى:.8/201/2016/14
تبليغ.باحل�سور

– اإدارة المحاكم وزارة العدل. المدعى  المدعية: فاطمة ح�شن علي. بوا�شطة وكيلها المحامي ح�شين النها�س 
عليه/ را�شد محمد �شعيد عبداهلل. الجن�شية/ قطري. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ الطالق. وعليه حكمت 
المحكمة وقبل الف�شل باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية وذلك بكافة طرق الأثبات القانونية بما فيها البينة 
وقد حددت  الطرق  بذات  النفي  للمدعى عليه  المدعى عليه و�شرحت  الواقع عليها من  ال�شرر  ال�شهود  و�شهادة 
المحكمة جل�شة   2016/12/27م لإجراء التحقيق واعالن المدعى عليه بوا�شطة الن�شر بالجريدة الر�شمية واأبقت 

الف�شل في الر�شوم لحين الف�شل في الدعوى.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين 
وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/27م   �شوف ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.2/4088/2016/14
تبليغ.باحل�سور

المدعية: نوفاء علي حزام ناجي الع�شملي. مبنى 3826 طريق 3854 مجمع 228 المدعى عليه/ ادري�س علي محمد 
الحداد. الجن�شية/ اليمن. مبنى 3826 طريق 3854 مجمع 228. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 

 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين 
ال�شرع  به  يق�شي  بما  بحقه  ت�شير  �شوف  المحكمة  2017/1/4م فاإن  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  له  وكياًل 

الحنيف ليعلم.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.1/4326/2016/14
تبليغ.باحل�سور

المدعية: هنادي عبدالعزيز �شالح عداي. �شقة 1    مبنى 1568 طريق 334   مجمع 903. المدعى عليه/ زيدان 
مطر حمادي. الجن�شية/ �شوريا. مجهول العنوان مو�شوع الدعوى/ الطالق. 

 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين 
ال�شرع  به  يق�شي  بما  بحقه  ت�شير  �شوف  المحكمة  2017/1/5م فاإن  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  له  وكياًل 

الحنيف ليعلم.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.14/.2/4575/2016
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شهاد محمد ر�شوان ال�شواعير، الرقم ال�شخ�شي: 780822790. وجن�شيتها بحرينية. �شقة 11، مبنى 
1101، طريق 3719، مجمع 937 الرفاع ال�شرقي. المدعي عليه/ هالل عوده عبداهلل الجبور، الرقم ال�شخ�شي: 

690813112. مجهول العنوان.
وجن�شيته/ بحريني. مو�شوع الدعوى / نفقة واجبة.
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لم  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الأحد 2016/12/25م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�لأولى.�مل�ستعجلة..

رقم.�لدعوى:.14/.8/4507/2016
تبليغ.باحل�سور

المدعية: فاطمة مهدي محمد العنزي، الرقم ال�شخ�شي: 861000471. وجن�شيتها بحرينية. مبنى 1057، طريق 
4420، مجمع 944 �شافرة. المدعي عليه/ فهد فرج الك�شير، الرقم ال�شخ�شي: 770463568. مجهول العنوان. 

وجن�شيته/ �شوري.  مو�شوع الدعوى/ نفقة موؤقتة.
لم  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الربعاء 2016/12/21م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�لأولى.�مل�ستعجلة..

رقم.�لدعوى:.14/.9/4580/2016
تبليغ.باحل�سور

بوا�شطة  بحرينية. مرفوعة  وجن�شيتها  ال�شخ�شي: 900304944.  الرقم  �شامية مخلف محميد جدى،  المدعية: 
التا�شع  الطابق  الر�شي�س  برج  ر�شمي 2013032216.  توكيل  بموجب  �شليبيخ،  غادة عبداهلل  المحامية  وكيلتها 
مكتب رقم91 المنطقة الدبلوما�شية. المدعي عليه/ خالد عبداهلل الطريم�س، رقم جواز: N006459173. مجهول 

العنوان. وجن�شيته/ �شوري. مو�شوع الدعوى/ طلب الح�شانة.
لم  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الربعاء 2016/12/21م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�لأولى.

رقم.�لدعوى:.14/.9/4531/2016
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شذى ابراهيم �شوادي الفيحان، الرقم ال�شخ�شي: 900114290. وجن�شيتها بحرينية. مبنى 339، طريق 
311، مجمع 903 الرفاع ال�شرقي. المدعي عليه/ معاذ غيطان ال�شباهي، الرقم ال�شخ�شي: 850190207. مجهول 

العنوان. وجن�شيته/ �شوري. 
مو�شوع الدعوى/ نفقة موؤقتة.

لم  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2016/12/20م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�لأولى.
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رقم.�لدعوى:.9/.14/2016/04352
تبليغ.باحل�سور

عبداهلل  جمعة  فاطمة  عليها  المدعي  كويتي.  الجن�شية/  الكويت.  دولة  المال.  �شالح  يو�شف  عبداهلل  المدعي: 
على. �شقه 16 مبنى 150 طريق 1507 مجمع 315 المنامة. رقمها ال�شخ�شي/ 870201891. مو�شوع الدعوى/ 

الح�شانة.
اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  المذكور   اأعاله  عليه  للمدعي  الثالثة  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
يعين وكيال له   ينوب عنه   بالح�شور لجل�شة يوم الثنين   الموافق 2017/1/29م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.8/1572/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعــي: ملك وارث. مدعى عليه -/ مطعم الو�شمية. �شجل تجاري رقم: 058817-03
�شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

 لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2016/12/25م 
لنظر الدعوى ليعلم

قا�سي.�إد�رة.�لدعوى.�لعمالية
رقم.�لدعوى:.9/18058/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعــي: �شاهد فاروق: المدعى عليه: �شركة 2 �شتار. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

 لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه لمذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/2م لنظر 
الدعوى ليعلم.

قا�سي.�إد�رة.�لدعوى.�لعمالية
رقم.�لدعــوى:.7/18031/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعي: محمد ر�شا علي حبيل. المدعى عليه: اكرام عثمان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

 لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 2017/1/2م لنظر 
الدعوى ليعلم.

قا�سي.�إد�رة.�لدعوى.�لعمالية
رقم.�لدعوى:.02/2016/09689/8

تبليغ.باحل�سور
للمقاولت  اأحمد. المدعى عليها �شركة امارة  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. يمثلها:  العامة  الهيئة  المدعية: 

ذ.م.م )�س.ت: 1-18902(. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى مطالبة ديون 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/1/9 
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لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة

رقم.�لدعوى:.02/2016/03435/3
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه: احمد علي جالل البلو�شي. 
مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/1/8 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة
رقم.�لدعوى:.02/2016/03536/8

تبليغ.باحل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه: بيفر انترنا�شونال ليمتد 

)فرع �شركة اأجنبية(. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/1/8 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة

رقم.�لدعوى:..02/2016/06199/7
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: �شركة مانكات للتدريب 
البحرين. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/1/8 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة
رقم.�لدعوى:.02/2016/04898/2

تبليغ.باحل�سور
المدعي: البنك العربي. وكيله: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: محمد علي ح�شن خاتم

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/1/10 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة

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

المدعية: امانة العا�شمة. وكيله: جا�شم محمد جا�شم عبدالرحمن تلفت. المدعى عليه احمد علي جالل البلو�شي. 
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مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/1/10 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة

رقم.�لدعوى:.9/11876/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيل المدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه: هما ال�شيدعبدالواحد 
عبداهلل علي. مبنى :657 �شقة :21 طريق :2115، مجمع 221 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 9999.264 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/05 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/09988/2016/02
تبليغ.باحل�سور

احمد  ل�شاحبها  المباني  لإدارة  الجزيرة  �شركة  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
عبدالعزيز الجار اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 17196. مبنى :156 طريق 403، مجمع: 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 13563.865 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/05 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/11689/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: نواف محمد يو�شف محمد ال�شيد. المدعى عليه: مطعم وم�شويات 
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   905 545، مجمع:  :1993 طريق  مبنى  الماجد.  عبداهلل  غلوم محمد  يعقوب  البيرق، 

الدعوى: طلب مبلغ 8374 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/05 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/16701/2016/02
تبليغ.باحل�سور

ايمان  احمد،  ابراهيم،عي�شى عبداهلل عي�شى مكي  �شهاب،مريم محمد علي  ابراهيم عبداهلل مرهون  المدعي: 
عبداهلل عي�شى مكي احمد، طيباء عبداهلل عي�شى مكي احمد، فاطمه عبداهلل عي�شى مكي احمد، زهراء عبداهلل 
عي�شى مكي احمد، ابراهيم عبداهلل عي�شى مكي احمد، ح�شن عبداهلل عي�شى مكي احمد. وكيل المدعي: حافظ علي 
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محمد حاجيه. المدعى عليه: ANILKUMAR THANKAPPAN NAIR. الرقم ال�شخ�شي 700471529
الر�شوم  مع  دينارًا   5100 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1011 طريق   603 جواهر  بناية  ال�شناب�س   410 مجمع: 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/05 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/09688/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ال�شيد حليم عبدالجبار قاروني
مبنى :12 �شقة :9 طريق :301، مجمع: 1203 مدينة حمد �شاحب مغ�شلة الظالل مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

8915.857 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/04 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/11965/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. المدعى عليها: موؤ�ش�شة اللمحة 
721 جدعلي.  11 مجمع  :12 طريق  �شقة   230 مبنى  �شلمان  علي  �شلمان  احمد  ا�شكندر  البناء،  لمواد  ال�شريعة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5596.25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/04 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.8/10051/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: مجيد ال�شيخ ابراهيم نا�شر ال مبارك. مبنى :575 
طريق :71، مجمع: 754 بورى �شاحب موؤ�ش�شة مقاولت مجيد المبارك لل�شباغة والديكور. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 8747.171 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/04 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/11433/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعي: علي محمد ح�شن ال�شيد علي كمال الدين
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المدعى عليها: �شركة فليمانكو ل�شيانة حمامات ال�شباحة. مبنى :2219 طريق 90 مجمع: 1014 الهملة. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 12495.404 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/04 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/11708/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه: رائد ح�شن احمد  المدعي: البنك الأهلي المتحد. وكيل المدعي: عي�شى 
مع  دينارًا   13406.59 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  النويدرات   643 مجمع:   ،6005: طريق   55: مبنى  ح�شين. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/04 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/09537/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: مهدي علي جمعه. مبنى:31 طريق :1201، مجمع: 312 
المنامة �شاحب موؤ�ش�شة مير للتجارة والمقاولت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 13814.925 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/04 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.3/17898/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

�إبر�هيم.محمد.��سد
ال�شخ�شي:  الرقم  ا�شد  محمد  ابراهيم  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  380106230. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة2017/1/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة
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رقم.�لدعوى:.7/18109/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

عبد.�لقادر.ح�سني.محمد.عبا�س

القادر ح�شين محمد عبا�س  المرحوم عبد  المتوفى  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 530072068. 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�شة2017/1/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.4/12918/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

فايز.محمد.عبد�لرحيم.�لأحمد
الرقم  الأحمد.  عبدالرحيم  محمد  فايز  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 590111272. 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 2017/1/16 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.1/12704/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى
خالد.علي.محمد.بو.�سلبي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى خالد علي محمد بو �شلبي. ورقمه ال�شخ�شي 
600058433. 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 2017/1/16 لنظر الدعوى
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.9/18584/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

JASON MARK MOORE
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى JASON MARK MOORE الرقم ال�شخ�شي: 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  691238600. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 1 /2017/2 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة
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رقم.�لدعوى:.5/13624/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى
خليفة.�حمد.خليفة.�ملناعي

ال�شخ�شي:  الرقم  المناعي.  خليفة  احمد  خليفة  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  460051326. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.02/2016/14979/7
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

محمد.لطيف.�مام.دين.نانك.علم.دين
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة محمد لطيف امام دين نانك علم دين. الرقم ال�شخ�شي: 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  560151527. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.02/2016/14314/4
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

SUSHEELA KRISHNA SHETTY
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة. الرقم ال�شخ�شي: 510315089 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 2017/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.02/2016/14532/5
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى
عا�سور.علي.ح�سن.�سبعان

ال�شخ�شي:  الرقم  �شبعان.  ح�شن  علي  عا�شور  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
350029652. فعلى كل وارث للمتوفية المذكورة 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 للمتوفية اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة
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رقم.�لدعوى:.5/15065/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

خليل.�بر�هيم.بوبدير
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة خليل ابراهيم بوبدير الرقم ال�شخ�شي: 330021435. 
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 

2017/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.6/6910/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

�سالح.�سامل.بو�سميط
ال�شخ�شي:  الرقم  بو�شميط.  �شالم  �شالح  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  230007325. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/1/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.9/3933/2016/02
��سد�ر.بدل.فاقد.لوثيقة.عقارية

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

باإ�شدار وثيقة عقارية بدل فاقد للوثيقة العقارية رقم )1965/175(.
المذكورة لجل�شة 2017/2/1  للمحكمة  باأوجه اعترا�شه  اأن يتقدم  المدعين  فعلى من لديه اعترا�س على طلب 

م�شفوعا بالم�شتندات.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.2/18235/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

خليل.�بر�هيم.�كرب.جو�د
ال�شخ�شي:  الرقم  جواد.  اكبر  ابراهيم  خليل  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  710403160. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/1/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة
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رقم.�لدعوى:.02/2016/18247/6
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى

عبد�هلل.��سماعيل.مرزوق.مبارك.�لدو�سري
الرقم  الدو�شري.  مبارك  ا�شماعيل مرزوق  تركة عبداهلل  فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 510107028. 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 2017/1/29 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة
رقم.�لدعوى:.02/2016/18246/8

فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى
زهرة.ح�سني.�أحمد.عبدعلي.محمد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة زهرة ح�شين اأحمد عبدعلي محمد
الرقم ال�شخ�شي: 910404364. فعلى كل وارث للمتوفاه المذكورة 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 للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. 

وقد حددت المحكمة جل�شة 2017/1/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.9/18723/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى
ح�سن.�حمد.ح�سن.�لرومي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة �شلمان علي �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 360006639. 
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 

2017/1/31 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.02/2016/04308/5
تبليغ.باحل�سور

المدعين: زهره علي عبا�س الأ�شود، عبا�س علي عبا�س ح�شن الأ�شود، ر�شي علي عبا�س الأ�شود، عبدة علي احمد 
علي عبا�س، ح�شن عبداهلل ح�شن عبا�س الأ�شود، ن�شراء علي عبا�س ح�شن ا�شود، جمعه احمد علي الأ�شود، فردان 
عبداهلل ح�شن عبا�س الأ�شود، مكي احمد علي عبا�س، عبداهلل �شلمان علي الأ�شود، علي احمد علي عبا�س، �شلمى 
�شلمان علي عبا�س الأ�شود، مهدي �شلمان علي عبا�س الأ�شود، فاطمه عبداهلل ح�شن عبا�س الأ�شود، محمد عبداهلل 
ا�شود،  ا�شود، �شباح علي عبا�س ح�شن  نعيمه علي عبا�س ح�شن  الأ�شود، ح�شن احمد علي عبا�س،  ح�شن عبا�س 
�شلمان علي عبا�س  ا�شود، مريم  ا�شماء احمد علي عبا�س، �شهربان احمد علي عبا�س، نجاح علي عبا�س ح�شن 
الأ�شود، يو�شف عبداهلل ح�شن عبا�س الأ�شود، رباب �شلمان علي عبا�س الأ�شود، ا�شماعيل احمد علي عبا�س، خليل 
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�شلمان  علي  الأ�شود،  عبا�س  علي  �شلمان  فاطمه  الأ�شود،  عبا�س  علي  �شلمان  ابت�شام  الأ�شود،  عبا�س  علي  احمد 
علي عبا�س ال�شود. وكيل المدعين: جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. المدعى عليه: جهاز الم�شاحة والت�شجيل 

العقاري. المنامة مبنى جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: اثبات ملكية عقار.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/1 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.02/2016/07875/9
فتـح.دعوى.تركـة.�ملتوفى
�سعيد.عبد�حل�سن.علي.فخر

ال�شخ�شي:  الرقم  فخر.  علي  عبدالح�شن  �شعيد  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  المذكور  للمتوفى  690017774. فعلى كل وارث 
المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت 

المحكمة جل�شة 2017/2/1لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدعوى:.9/15127/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه: يا�شر جالل 
مع  دينارًا   8843.24 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1370 رقم  ك�شارة  ع�شكر   950 مجمع:   ،94: طريق  محمد. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/1/16 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.02/2016/10045/3
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
هبيتات بلو�س. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10572،034 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/13 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.02/2016/10066/6
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى عليها: ال�شركة 
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الوروبية العربية الدولية للم�شاريع ذ.م.م. مجهول العنوان مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 18125،548 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/13 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.02/2016/10562/5

تبليغ.باحل�سور
علي  عليه:  المدعى  عبداهلل  احمد  محمد  احمد  المدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
عبدالكريم احمد الك�شي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10117،45 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/13 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.02/2016/10560/9
تبليغ.باحل�سور

للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى عليه: ابراهيم  المدعية: الهيئة العامة 
خليل ابراهيم را�س رماني. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ8989،852 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/13 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.02/2016/10179/4
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى عليها: ال�شركة 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  الدعوى: 13616،815  مو�شوع  العنوان.  للتاأمين. مجهول  الهلية 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/13 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.02/2016/183281/1
تبليغ.باحل�سور

المدعية: امانة العا�شمة. وكيل المدعي: محمد عي�شى البطي. المدعى عليها: �شركة �شتارك ادز. مجهول العنوان. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 8475،46 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/13 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.02/2016/10613/3

تبليغ.باحل�سور
المدعي: بي ار �شي ويلدمي�س. وكيل المدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. المدعى عليها دار المبتكرون للمقاولت. 

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 11479،948 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/13 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.02/2016/10335/5
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى عليه: علي عبداهلل 
محمد ال�شاعر. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 8351،386 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/2/13 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.02/2016/15043/4
تبليغ.باحل�سور

المدعي: اأحمد علي زمان. وكيل المدعي: جا�شم �شرحان. المدعى عليهم: موؤ�ش�شة بيت الثقة للمقاولت/ تركة 
المرحومة: مدينة مرهون علي عبداله / عبدالكريم علي �شلمان المدوب/ اأيمن عبدالكريم علي �شلمان المدوب/ 
جهاد عبدالكريم علي �شلمان المدوب/ �شالح عبدالكريم علي �شلمان المدوب/ قا�شم عبدالكريم علي �شلمان 
المدوب. �شقة 11 مبنى 387  المدوب/ حوراء عبدالكريم علي �شلمان  المدوب/ زهرة عبدالكريم علي �شلمان 

طريق1523 مجمع 308 الق�شيبية. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/18 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.02/2016/07183/6
تبليغ.باحل�سور

خمي�س.  بخيت  عبداهلل  نورة  عليها:  المدعى  الدولة.  ق�شايا  جهاز  يمثلها:  العمل.  �شوق  تنظيم  هيئة  المدعية: 
مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/18 
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لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.02/2016/14904/5
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بي ار �شي ويلدم�س. وكيل المدعي: را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. المدعى عليها انو�شة للتجارة والمقاولت. 
مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/18 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.02/2016/09452/6

تبليغ.باحل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتامين الجتماعي. وكيل المدعية: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه: الغانمي لالأعمال 

الكهربائية. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/20 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.02/2016/14956/8
تبليغ.باحل�سور

الموا�شم  المدعى عليه:  الحواج  المدعية: فاطمة ح�شن  ان�شايكلو ميديا لالإعالن ذ.م.م. وكيل  المدعية: �شركة 
للت�شويق. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/20 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة
رقم.�لدعوى:.02/2016/12126/4

تبليغ.باحل�سور
 ABDUL QAYOOM KHAN:عليه المدعى  ح�شاني.  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 

MUHAMMAD KHAN . مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/20 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.02/2016/12077/2
تبليغ.باحل�سور

 SANDEEP SHYAM عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
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BOLAKANI. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/20 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.02/2016/03882/9
تبليغ.باحل�سور

اأحمد. المدعى عليها موؤ�ش�شة ميم للمقاولت  المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. يمثلها: اأحمد محمد 
)�س.ت: 1-37353( ل�شاحبه/ ح�شين محمد عبدالح�شين ال �شعيد. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة 

ديون. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/1/3 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/07769/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  �شليبيخ  عبداهلل  احمد  عبداهلل  غاده  المدعي:  وكيل  بناهي.  عبا�س  ح�شن  المدعي: عبا�س 
ال�شخ�شي:  الرقم   .LYNDON DELA CRUZ DANOOG, NOEL ANDAYA VERGARA
601121341. مبنى :159 �شقة :2 طريق :41 مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. 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 2017/03/27 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.4/19330/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 JOSEPH عليه:  المدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  المدعية:  وكيل  الوطني.  التمويل  بيت  المدعية: �شركة 
ESTRADA MANAOIS. الرقم ال�شخ�شي: 770302491. مبنى 639 طريق :16، مجمع: 615 ام البي�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 327 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/21 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.7/11872/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 NASER عليه:  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  المدعي: عي�شى  وكيل  المتحد.  الهلي  المدعي: البنك 
الجاف مجمع  الحو�س  مبنى 826 طريق  ال�شخ�شي 700133160.  الرقم   .ABDUL WAHAB WAHAB
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128 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1239.577 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 2017/03/27 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/11870/2016/02
تبليغ.باحل�سور

ال�شخ�شي:  الرقم  المالكي  علي  هالل  محمد  ابراهيم  عليه:  المدعى  المري.  بخيت  بخيت  المدعي: فالح 
470023708. مبنى 94 طريق 342 مجمع 308 المنامة �شاحب مكتب �شراج اليدي العاملة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 4100 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 2017/03/27 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.2/11592/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SANOSH عليه  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  المدعي: �شتيي 
 634 مجمع   34 طريق   22: �شقة   323: مبنى   .840235828 ال�شخ�شي:  الرقم   .KURUPERI SOMAN

المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1625.617 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 2017/03/27 

لنظر الدعوى
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.5/10366/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعي: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليه: عبداهلل عي�شى محمد 
احمد البوفال�شه. الرقم ال�شخ�شي: 840805950. مبنى 1125 طريق :809، مجمع: 808 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2106 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 2017/03/27 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.5/11761/2016/02
تبليغ.باحل�سور

جميل  علي  عليه: حاب�س  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  المدعي: طيبه  وكيل  التجاره.  �شباب  المدعي: بيت 
قطي�س. الرقم ال�شخ�شي: 730313018. مبنى :231 طريق 95، مجمع: 949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2158 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 2017/03/27 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة
رقم.�لدعوى:.6/10018/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعي: رائد عبداهلل �شالح مق�شق�س. وكيل المدعي: يون�س زكريا يون�س ح�شن المدعى عليه: خالد عبدالرحيم 
اأحمد القراى، لول ح�شن ب�شير محمد. مبنى :1038 �شقة 31 طريق :427، مجمع: 905 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2105 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 2017/03/27 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.1/01637/2016/02
تبليغ.باحل�سور

احمد  عليه: عبداهلل  المدعى  الحايكي.  زينب عي�شى ح�شن  المدعي:  وكيل  للهواتف.  �شاجدة  اأبو  المدعي: محل 
ح�شين علي عا�شور. الرقم ال�شخ�شي: 730306003. مبنى :221 طريق :3404، مجمع: 634 المعامير. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 354 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 2017/03/16 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/11904/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: ها�شم بن عبدالرحمن بن �شلمان ال�شراف. المدعى عليه: الماجد اليدي العاملة
ال�شجل التجاري: 24092. مبنى :106 �شقة :113 طريق :20، مجمع: 331 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1250 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�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.3/10305/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 FAISAL عليه:  المدعى  اإ�شماعيل.  علي  المدعي: ح�شن  وكيل  محمود.  جا�شم  عبدالنبي  المدعية: فتحيه 
NAZIR. الرقم ال�شخ�شي: 850367387. مبنى :2446 طريق 238، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 280 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 2017/03/27 
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لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.1/11875/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  المدعي: عي�شى  وكيل  المتحد.  الهلي  المدعي: البنك 
الحاجيات  طريق   43 مبنى   .630163278 ال�شخ�شي:  الرقم   .PRUDENCIA LANGAM ENGOC
مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 615.667 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 2017/03/27 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.2/11897/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  المدفع.  �شالح  اأحمد  المدعية: �شالح  وكيل  �س.و.و.  ال�شيارات  لتاأجير  الم�شلم  علي  المدعية: �شركة 
 327 مجمع:   ،2719: طريق   82: مبنى   .1-74591 ال�شخ�شي  الرقم  المكتبية.  الأجهزة  لتوريد  عليه: ال�شدارة 
المنامة ل�شاحبها ح�شن احمد محمد �شوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2397.5 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 2017/03/27 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.9/10235/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليها: �شركة  المدعى  عبداهلل  احمد  محمد  احمد  المدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
الحد.   102 مجمع:   ،101: طريق   111: مبنى   .51910 التجاري:  ال�شجل  �شيرفيز.  انجنيرنج  مارين  الدي�شام 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4227 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة

رقم.�لدعوى:.5/10741/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اأحمد المدعى عليه: حيدر علي  ال�شيارات. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان  لتاأجير  المدعية: �شركة البحرين 
حيدر احمد. الرقم ال�شخ�شي: 620101539. مبنى :2313 �شقة 13 طريق :1013، مجمع: 810 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 530 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 2017/03/27 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�ل�سابعة
رقم.�لدعوى:.2/05842/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
KALAM AMIR MADBOR. مبنى 1718 طريق 3936 مجمع 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 213.834 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/04996/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 ELVIS المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: 
MARTINEZ PORRAS. مبنى :543 �شقة :31 طريق 3913 مجمع 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 146.635 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/01755/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه: فاطمه  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
عبا�س حبيب محمد العالي. مبنى :2561 طريق :4055، مجمع 740 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 206.637 

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

2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/03202/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 AMILA :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
DHANUSHKA WIJESEKARA WIJESEKARA KOMBUGE. مبنى 107 �شقة 18 طريق 4103 
مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1022.266 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
2017/03/13 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.5/02817/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: فوؤاد منظور خان 
مبلغ 111.351  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   326 2627 مجمع  33 طريق  �شقة   539: مبنى  منظور.  محمد 

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

2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/01138/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 NISHAD ABDUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
RAHAEED. مبنى 29118 �شقة 21 طريق 449 مجمع: 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320.914 

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

2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/05021/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SHABUS عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
AHAMMED KATTAYAT KATTAYAT THACHOLIL. مبنى 2621 �شقة 31 طريق 502 مجمع 705 

توبلى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 209.087 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/05021/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SHABUS عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
AHAMMED KATTAYAT KATTAYAT THACHOLIL. مبنى 2621 �شقة 31 طريق 502 مجمع 705 

توبلى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 209.087 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/04735/2016/02
تبليغ.باحل�سور

ال�شخمات.  عليه: يون�س  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
مبنى 2016 �شقة 24 طريق 1841 مجمع 318 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 262.577 دينارًا مع الر�شوم 

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

2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/06648/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 EDVIS عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
INDRAJITH PERERA PERERA LIYANAGE. مبنى 553 طريق 3912 مجمع 439 ال�شهلة الفوقية. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 301.347 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/02771/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 .ATIF MAHMOOD المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   269.429 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،207: طريق   357: مبنى 

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

2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/04508/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 MARBEN عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  عالي.   742 مجمع   42: طريق   4: �شقة   149: مبنى   .CANILLO BARSAGA

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

2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.4/08206/2016/02
تبليغ.باحل�سور

علي  يو�شف  عليه: فرا�س  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
الكرايمه. مبنى :21 طريق :347، مجمع: 203 المحرق مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 493.296 دينار مع الر�شوم 

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

2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/06248/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 NABA RAJ عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  القديم.  بالد   363 مجمع:   ،6329: طريق   34: �شقة   808: مبنى   .ADHIKARI

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

2017/03/13 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/05298/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SAID المدعى عليه:  التويجري  المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم  وكيل  البحرين.  فيفا  المدعية: �شركة 
KARAM GUL GUL MOHAMMAD. مبنى 28 �شقة 11 طريق 701 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 284.69 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/05780/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
 .MOHAMMED KAPHAYET ULLAH MOHAMMED MOHAMMED ABUL BASHAR
مبنى :126 طريق 402، مجمع: 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215.75 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

2017/03/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.9/06872/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: جد الحاج 
اأونينينق فيتنق. مبنى 1809 طريق 1440، مجمع 514 جدالحاج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 437.028 دينارًا 

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

2017/03/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/07749/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   911 مجمع   ،1136: طريق   1717: مبنى   .RUMEES MANAKKODAN

الدعوى: طلب مبلغ 288.645 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/05431/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
مو�شوع  عي�شى.  مدينة   804 مجمع   ،426: طريق   31: �شقة   1933: مبنى   .MUHAMMAD SHAKEEL

الدعوى: طلب مبلغ 196.376 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/05431/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
مو�شوع  عي�شى.  مدينة   804 مجمع   426 طريق   31 �شقة   1933: مبنى   .MUHAMMAD SHAKEEL

الدعوى: طلب مبلغ 196.376 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.7/05344/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 BAI عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
المنامة.   340 مجمع:   ،4018: طريق   833 مبنى   .RAZHIDAH CUNANAN CUNANAN OMAR

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.453 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/05160/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
SAMIR YESHWANT HAJARNIS. مبنى :432 طريق :2912 مجمع: 529 المرخ. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 551.316 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 2017/03/15 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/07852/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عادل  عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
النائم. مبنى 76 �شقة 31 طريق ام الح�شم مجمع 337 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 240.1 دينارًا مع 

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

2017/03/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/10234/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه: فاطمة  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
ال�شخ�شي: 931002125 مبنى :864 طريق :3424، مجمع: 734 عالي.  الرقم  جعفر عبدالمير عبداهلل علي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 419.583 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.1/00939/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة.   324 مجمع:   ،2421 طريق   51: �شقة   1301: مبنى   .MELANIE SEVILLA MABUTI

الدعوى: طلب مبلغ 111.278 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/04375/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 MUHAMMAD :المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليه
RASAL MULANGIRI. مبنى :292 طريق :55، مجمع 1057 الزلق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 133.941 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/07008/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،1280: طريق   1722: مبنى   .SOMON DARU MIA

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/06215/2016/02
تبليغ.باحل�سور

�شالم  عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
عبداهلل خمي�س الترابين. مبنى :2111 طريق :90، مجمع: 1041 �شهركان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 329.14 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.2/12942/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 CHRISTOFOROS المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
PANOS. الرقم ال�شخ�شي: 701045540. مبنى :3136 �شقة 91 طريق :2445، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 122 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
2017/01/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.2/13346/2015/02

تبليغ.باحل�سور
مهدي  علي  ح�شين  عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
العجمي. الرقم ال�شخ�شي: 940709465. مبنى :2256 طريق 844، مجمع: 708 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1385.912 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/05808/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم البحرين. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: محمود جميل 
 86.081 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع   ،11: طريق   2543: مبنى  المحرو�س.  احمد  مهدي 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/15842/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 HOI YIN :المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
مو�شوع  المنامة.   324 مجمع:   ،2421: طريق   63 �شقة   1287: مبنى   .811030199 ال�شخ�شي:  الرقم   .LEE

الدعوى: طلب مبلغ 132.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.2/16831/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 RONIE :المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
ROSE VIDAL. الرقم ال�شخ�شي: 800929039. مبنى 2440 �شقة :12 طريق :2831، مجمع: 428 �شاحية 

ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 317.594 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/07137/2016/02
تبليغ.باحل�سور

لمياء  عليها:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  ابراهيم عبدالهادي الح�شيني. مبنى :2473 طريق :2834، مجمع 228 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/05436/2016/02
تبليغ.باحل�سور

تيوفيلو  عليه:  المدعى  التويجري  �شالح عبدالكريم  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
انطونيو جوزيف رحال. مبنى :929 �شقة :205 طريق :3620 مجمع: 436 ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/00088/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 ARINDAM عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
BIPLAB CHATTERJEE CHATTERJEE. مبنى :806 �شقة :4 طريق :372، مجمع: 304 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.9 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 2017/01/03 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.2/18689/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 QUEEN :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
الب�شيتين.   228 مجمع:   ،2834: طريق   55: �شقة   2324 مبنى   .861035607 ال�شخ�شي:  الرقم   .BACALAN

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 398.08 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/21172/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: محمد عواد 
محمد عواد عبداهلل. مبنى :182 طريق :3505، مجمع 355

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 232.343 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/08963/2015/02
تبليغ.باحل�سور

با�شمه  عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
محمود احمد عبداهلل المال. الرقم ال�شخ�شي: 840800649. مبنى 952 طريق :403، مجمع: 240 عراد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 313.097 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/13127/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 IDRIS HUSSEN عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
IBRAHIM. الرقم ال�شخ�شي: 710169132. مبنى :1 طريق 382، مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 120 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة



العدد: 3292 - الخميس 15 ديسمبر 2016

57

رقم.�لدعوى:.4/20747/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
JAYAPRAKAS VAILASSERI KUNNAKKAVIL الرقم ال�شخ�شي: 690346875. مبنى :9197 طريق :134، 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   327.839 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة   301 مجمع: 
المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
2017/01/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.4/04933/2016/02

تبليغ.باحل�سور
رم�شان  مزيد  حمد  عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا   312.476 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الزلق   1057 مجمع:   ،5724: طريق   1593: مبنى  �شليمان. 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/07329/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 HALIM المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: 
ABUL KHAYER. مبنى :602 طريق :408، مجمع: 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 245.68 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 2017/01/03 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/07332/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 CLEMENT :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
PRAVEEN JOSEPH. مبنى :1073 طريق 2113 مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.541 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.4/06729/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: عبده فتح الرحمن 
ف�شل المنان ب�شاره. مبنى :643 �شقة :1 طريق :120، مجمع 701 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 166.018 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/16625/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: احمد �شالح 
م�شلح الكاللي. الرقم ال�شخ�شي: 480107718. مبنى 653 طريق :1920، مجمع: 919 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 543.369 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/02025/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SHUGFTA :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
NAZNEEN. مبنى 51 طريق قلعة البحرين مجمع 426 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 227.546 دينارًا 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/17273/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 QAMAR :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
KHALIL. الرقم ال�شخ�شي: 890229481. مبنى :378 طريق :427، مجمع: 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 309.488 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.6/15689/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: �شعود �شالح 
لحدان �شالح الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 820908525 مبنى :257 طريق :83،ال�شيخ عي�شى مجمع: 907 الرفاع 

ال�شرقي. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ118.061 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/16082/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه ح�شين ابراهيم عبداهلل 
�شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 830105182. مبنى :841 طريق 5433، مجمع 754 �شند. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

93.735 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 2017/01/03 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/15353/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مجمع:   ،575: طريق   1513: مبنى   .730352293 ال�شخ�شي  الرقم   .KRISHNAPURA ALTHAF HASSAN

605 مرقوبان. مو�شوع الدعوى 488.958 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/02517/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه ZIYA KOC. مبنى :3430 
�شقة :1 طريق :2185، مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 71.1 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.6/13778/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليها نجالء حمد ظافر العرجاني. 
الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب  الرفاع  ال�شخ�شي: 690053282. مبنى :1101 طريق 736، مجمع: 908  الرقم 

مبلغ 275.745 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/15577/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
 ،1302: طريق   1305 مبنى   .930806743 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شن  عبدالرحمن  عبداهلل  عليه:  المدعى 
مجمع: 1213 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 224.584 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 2017/01/03 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/16678/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 VINOD عليه:  المدعى  الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
KUMAR RANULAL RANULAL JAIN. الرقم ال�شخ�شي: 680163786. مبنى :210 �شقة :21 طريق :3605، 

مجمع: 336 المنامة
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
2017/01/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.6/16048/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 RAY ALEXIS عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
CELESTINO CELESTINO VALINO. الرقم ال�شخ�شي 670155519. مبنى :2174 �شقة :22 طريق :2435، 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   205.355 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع: 
المحاماة.

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



العدد: 3292 - الخميس 15 ديسمبر 2016

61

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/08267/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: موؤ�ش�شة عبداهلل 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   334 مجمع:   3411: طريق   33: �شقة   310: مبنى  مكالي.  ها�شم  يو�شف 

125.28 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
2017/01/03 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.7/16686/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليها: �شبريه 
طارق محمد �شلمان محمد. الرقم ال�شخ�شي: 891103570 مبنى :859 طريق :4315، مجمع: 643 النويدرات. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 357.464 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/11603/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 SHAKEEL ASHRAF المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
KIANI. الرقم ال�شخ�شي: 720206880. مبنى :99 طريق 36، مجمع: 536 الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/17854/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء بوحمود. المدعى عليه: جودري نديم قادر. الرقم ال�شخ�شي: 
 176.21 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   903 مجمع:   ،330: طريق   1415: مبنى   .201515342

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/14727/2015/02
تبليغ.باحل�سور

مريم  عليها:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
جليل ح�شن ابراهيم العرادي. الرقم ال�شخ�شي: 841008655 مبنى :1445 طريق :1626، مجمع: 555 البديع. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.903 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/03660/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MOHAMMED SUHEL AHMED AHMED AHMED مبنى 1885 طريق :1795، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 291.163 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/06638/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه �شديق عمر عبدال�شمد 
الح�شين. مبنى :1590 �شقة :3 طريق :151، مجمع: 901 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 362.28 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/05996/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 CATHRYN :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
ANN PARKES. مبنى :110 طريق :59، مجمع: 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 237.458 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 2017/01/03 
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لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/07019/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   301 1010، مجمع:  :1550 طريق  مبنى   .MOZAMMEL MOSARAF HOSSAIN

طلب مبلغ 249.293 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/21197/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه �شحر علي الرم�شان. 
مبنى :761 �شقة :1 طريق :937، مجمع: 909 الرفاع ال�شرقي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 236.961 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/17561/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عبداهلل  محمد  ر�شا  عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
النجدي. الرقم ال�شخ�شي: 751200530. مبنى :701 طريق 2006 مجمع: 718 مدينة زايد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 544.339 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/17469/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عمار  ابراهيم  عمار  عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
محمد المطيري. الرقم ال�شخ�شي: 870206214. مبنى :110 طريق :1216، مجمع: 812 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 584.418 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/07009/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD SHAHID. مبنى :2465 طريق :238، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 230.806 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/05763/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 BIPLOB :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
TOFAZZAL. مبنى :1349 طريق :2727، مجمع: 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244.65 دينارًا مع 

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

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/04642/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SAKTHIVEL MANICKAM. الرقم ال�شخ�شي: 750469498 مبنى :669 �شقة :21 طريق :2913، مجمع: 329 

المنامة. مو�شوع الدعوى 175.161 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 2017/01/03 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/18525/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: وهيب عادل 
جدعلي.   721 مجمع:   ،2153: طريق   11: �شقة   1911 مبنى   .850166063 ال�شخ�شي:  الرقم  الكويحي.  احمد 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 363.235 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   



العدد: 3292 - الخميس 15 ديسمبر 2016

65

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/11534/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 THOMAS DREW عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة.   324 مجمع:   ،2431: طريق   1984: مبنى   .760160732 ال�شخ�شي:  الرقم   .PHILBECK

الدعوى: طلب مبلغ 140 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/19388/2015/02
تبليغ.باحل�سور

علي محمد  فاطمة  عليها  المدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
بدر عبدالوهاب. الرقم ال�شخ�شي: 890907471. مبنى :3741 �شقة 21 طريق :60، مجمع: 460 كرانة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 290.635 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/16158/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه �شاره خالد بدر را�شد 
عتيق. الرقم ال�شخ�شي: 931105633. مبنى :995 طريق 1617، مجمع: 1218 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 70.597 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/06331/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 DANTE MAYORDO المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
PALLORINA. مبنى :242 طريق :2508، مجمع 325 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 242.948 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/09677/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD AMIR. الرقم ال�شخ�شي: 850749085. مبنى 149 �شقة :12 طريق :3703، مجمع: 337 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 280.885 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 2017/01/03 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/06726/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: من�شور قائد 
ح�شين ع�شكر. مبنى :116 طريق :806، مجمع: 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 105.048 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 2017/01/03 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/07743/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه ح�شين جعفر محمد. 
المنامة �شاحب محل فوتو  ال�شخ�شي: 220001073. مبنى :1094 �شقة :102 طريق 830، مجمع: 308  الرقم 

جيت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 151.982 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/09713/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 GAJENDRAN عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
EMPERUMAL. الرقم ال�شخ�شي: 860336468. مبنى :1182 طريق :5637، مجمع: 356 ال�شالحية. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 155.87 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   



العدد: 3292 - الخميس 15 ديسمبر 2016

67

2017/01/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/12011/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 DONALD عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
CAMPBELL MACDONALD. الرقم ال�شخ�شي 571136915. مبنى :730 طريق :4507، مجمع: 945 عوالي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 230.545 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/06618/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: غزاله محمد امين 
ملك. مبنى :582 طريق :3515، مجمع: 335 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 182.617 دينارًا مع الر�شوم 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/06022/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SHEILA :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
MARIE ORTEGA ORTEGA MATALOBOS. مبنى 1105 طريق :3926، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 170.07 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لنظر  جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/03806/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SENAKA :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
HAMANTHA DULIP KUMARA WATHUKARAGE. مبنى :149 �شقة :21 طريق :3703، مجمع: 337 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 246.791 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/05177/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 BADAM :المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
RAVI BADAM BADAM RAMAMURTY مبنى :22 طريق :364، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 242.951 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/08434/2016/02
تبليغ.باحل�سور

خليل  عليه: ابراهيم  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
ابراهيم علي. مبنى :1077 طريق :3331، مجمع: 633 المعامير مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 579.788 دينارًا مع 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/09623/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: احمد �شند محمد 
بن �شند. مبنى :472 طريق :2623، مجمع: 326 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 130.523 دينارًا مع الر�شوم 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/05511/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: بدر محمد 
م�شعد الورد. مبنى :4160 �شقة :11 طريق :772، مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 546.8 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/08970/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه: مجاهد  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
على مح�شن غالب. مبنى :3220 طريق :587، مجمع: 905 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 242.5 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/09277/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SURUJ :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
YEAD. مبنى :1936 طريق :1822، مجمع: 301 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 261.553 دينارًا مع الر�شوم 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/06306/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: قد�شيه �شبر �شرف 
ها�شم علي. مبنى :135 �شقة :1 طريق :17، مجمع: 509 مقابة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 173.742 دينارًا مع 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/11927/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: حمد فار�س را�شد 
�شعيد. مبنى :1789 طريق :2725، مجمع: 927 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 161.351 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/28 
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لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/06723/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: عادل احمد جا�شم 
مبلغ 163  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  :386، مجمع 325  :11 طريق  �شقة   16: المطوع. مبنى  عبدالرحمن 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/07568/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع  :3928، مجمع 939  :1217 طريق  مبنى   .MUHAMMAD TANVEER

مبلغ 794.073 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/06442/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 KUWAIT & عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
BAHRAIN DISCOVERY COMPUTER. مبنى 384 طريق :333، مجمع: 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 107.144 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/00029/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: نبيل ميرزا 
الدعوى: طلب مبلغ 654.282  واديان. مو�شوع  :1 طريق :821، مجمع 608  �شقة  جعفر النجاوي. مبنى :726 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/05175/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: ريما ح�شين 
علي ح�شن عبدالح�شن. مبنى :178 طريق :1406، مجمع 714 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 972.565 

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

2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/07234/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
 ،3419: طريق   21: �شقة   627: مبنى   .CHRISTOPHER JOHN SALVADOR SALVADOR PUNZALAN

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   265.587 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   334 مجمع: 
المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
2017/03/01 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.5/03644/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
PHATLAPA DEEJUN. مبنى :45 طريق :145، مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 280.421 

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 2017/03/01 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/08710/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
GHAZANFAR IQBAL. مبنى :140 طريق :42، مجمع: 343 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 417.649 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/04329/2016/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  عليه: ح�شين  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
ح�شين باقر. مبنى :413 طريق :،ال�شهله مجمع: 413 الم�شلى مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 276.421 دينارًا مع 

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

2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/00115/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: احمد جا�شم عامر 
مع  دينارًا  مبلغ 114.092  الدعوى: طلب  الحد مو�شوع  :816، مجمع: 108  :654 طريق  جا�شم كوهجي. مبنى 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/08179/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: خالد قادر بخ�س 
 143.307 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   812 مجمع:   ،2107: طريق   931: مبنى  البلو�شي.  داوك 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/03824/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 PRASADA :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
مع  دينارًا   484.05 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع:   ،4016: طريق   742: مبنى   .SHETTY

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/09440/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 DHANPATI :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
PANTHA. مبنى :1488 طريق :1128، مجمع: 211 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 196.48 دينارًا مع 

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

2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/01594/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه: حمد  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
محمد امين علي عبدالنبي عبا�س. مبنى :3343 طريق :451 مجمع 1204 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 568.777 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 2017/02/28 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/07843/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SHASHANK :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
MEHROTRA. مبنى :826 طريق :611، مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 234.751 دينار مع 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/09436/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 IRFAN عليه:  المدعى  التويجري  المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
MAHMOOD. مبنى :889 طريق :5727، مجمع: 457 ابوقوه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 199.33 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/07739/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 IRFAN المدعى عليه:  التويجري  المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم  البحرين. وكيل  المدعية: �شركة زين 
مبلغ 212.24  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   939 :3928، مجمع:  :1208 طريق  مبنى   .RASHEED

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

2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/07468/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: �شالح محمد احمد 
عبداهلل المعرفي. مبنى :420 �شقة :11 طريق :3009، مجمع 330 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 157.231 

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

2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/08977/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: مريم عي�شى 
حاجي الما�س محمد. مبنى :349 طريق :513، مجمع 905 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 92.267 

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

2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/07912/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه: �شقر  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
عبدالرحيم محمد العمرى. مبنى :469 �شقة :. طريق :1411 مجمع: 914 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 333.012 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/05691/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
MUHAMMAD KASHIF. مبنى :626 طريق :1807، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 257.571 

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 2017/03/12 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/05378/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: طاهر ابراهيم علي ح�شن 
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 65.4  الم�شلى. مو�شوع  :55، مجمع 411  :1 طريق  �شقة   159: المدهون. مبنى 

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

2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/08284/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ABDUL JABBAR. مبنى 
:1669 طريق :229، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 491.965 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/02089/2016/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  عليه: مراد  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  المدعية: ايمان  وكيل  تيليكوم.  مينا  المدعية: �شركة 
الدعوى: طلب مبلغ 120.187  �شافره. مو�شوع  العمري. مبنى :1491 طريق :4429، مجمع: 944  عبدالرحمن 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/08973/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: انور ابراهيم 
جا�شم اإبراهيم. مبنى :231 �شقة :2 طريق :708، مجمع 207 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 106.097 

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

2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/04737/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد عبدالكريم علي 
�شلمان المدوب. مبنى :1361 طريق :3626، مجمع: 736 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 116.695 دينارًا مع 

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

2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/04934/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليه: عبداهلل عبدال�شهيد  المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود.  البحرين. وكيل  المدعية: �شركة زين 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  حمد.  مدينة   1216 مجمع   ،1631: طريق   178: مبنى  القبيطي.  محمد  ابراهيم 

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

2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/19993/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 EDWARD PETER عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  المدعية: ليلى  وكيل  تليكوم.  ميتا  المدعية: �شركة 
FORRESTER. مبنى :4687 طريق :2468، مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 78.1 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/07848/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
CHRISTIAN ARON ESMEN. مبنى :1033 طريق :4618 مجمع 646 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/01912/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 KAZI عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
AMRAN HOSSAIN HOSSAIN NAZRUL ISLAM مبنى 1571 طريق :1470، مجمع: 301 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 251.211 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/03/12 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/06336/2016/02
تبليغ.باحل�سور

ها�شل  جمعه  عليه: محمد  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
هديب �شالمين. مبنى :1923 طريق :1923، مجمع: 1214 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 475.333 

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

2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/05267/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 TAIMUR AFZAL KHAN المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
KHAN KHAN. مبنى :2971 �شقة :12 طريق 3955، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

66.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/07540/2016/02
تبليغ.باحل�سور

احمد  عبداهلل  عليه: احمد  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  المدعية: �شركة 
اوليائي. مبنى :1552 طريق :3238، مجمع: 332 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64.5 دينارًا مع الر�شوم 

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

2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة.

رقم.�لدعوى:.3/01619/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عبدالحكيم  عليه: محمد  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
ال�شيد ابراهيم نور الدين. مبنى :125 طريق :5516، مجمع 255 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 285.62 

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

2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/05463/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: �شريف محمد احمد محمد 
خفاجة. مبنى :907 طريق :3922، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65 دينارًا مع الر�شوم 

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

2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/05622/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه: من�شور  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  المدعية: �شلمى  وكيل  البحرين.  تيليكوم  مينا  المدعية: �شركة 
ح�شن �شراج. مبنى :326 طريق :6311، مجمع: 363 بالد القديم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.199 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/04495/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليها: �شركة �شاتزي لدارة 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 500.16  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق  :1، مجمع: 202  :15 طريق  مبنى  المطاعم. 

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

2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/19645/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 DINESHKUMAR عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
PARAVANPARAMPIL GOPI. الرقم ال�شخ�شي 770440398. مبنى :1656 طريق :539، مجمع: 905 الرفاع 

ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 555.38 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/09564/2016/02
تبليغ.باحل�سور

احمد  يو�شف  عليه: نور  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  ايمان  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  المدعية: �شركة 
مبارك. مبنى :168 طريق :4403، مجمع: 244 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 448.923 دينارًا مع الر�شوم 

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

2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/21175/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: خالد �شعد عي�شى ابراهيم 
مع  دينارًا  مبلغ 74.37  الدعوى: طلب  مو�شوع  مدينة حمد   1203 :337، مجمع:  :2657 طريق  مبنى  الزباري. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/06249/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 MOHAMMED NIYAZ المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
RAHMAN. مبنى :1383 طريق :3243، مجمع 432 كرباباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 149.904 دينارًا مع 

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

2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/00032/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 RENGANATHAN عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  المدعية: ليلى  وكيل  تليكوم.  ميتا  المدعية: �شركة 
ANDHIYA RAJARAM. �شقة :11 طريق :2004 مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72 دينارًا مع 

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

2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/01147/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 .NASIR MAHMOOD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   338.633 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،252: طريق   2437: مبنى 

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

2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/10852/2016/02
تبليغ.باحل�سور

يو�شف  عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
احمد ابراهيم بري. مبنى :593 �شقة :14 طريق :816، مجمع 108 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 350.423 

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



العدد: 3292 - الخميس 15 ديسمبر 2016

81

2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/11206/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SANOJ :المدعية: �شركه زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
MEETHALPEEDIKA. مبنى :511 طريق :1413 مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118.567 

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

2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/10645/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عمار  عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ابراهيم �شالم جمعه غريب. مبنى :474 طريق :1331، مجمع 813 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/10772/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: نواف احمد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   909 مجمع   5537: طريق   1071: مبنى  كودربي.  نا�شحي  محمد 

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

2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/10577/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MOHAMMAD FARUK MOHAMMAD MOHAMMAD KHAN. مبنى :637 طريق :535، مجمع: 306 المنامة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 249.786 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/12857/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 .PETER BRUCE BURGE عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 650826809. مبنى :910 �شقة :52 طريق 4019، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 495.049 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/08264/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: مهدي محمد مهدي 
مبلغ 113.638  الدعوى: طلب  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   801 :119، مجمع:  :12 طريق  �شقة   472: مبنى  جعفر. 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
2016/12/21 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.8/08641/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 GOYTOM ASMAMAW المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
مبلغ 56.185  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.  :1847 مجمع: 318  :113 طريق  �شقة   2449: مبنى   .KASSIE

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

2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/07591/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه يو�شف احمد يو�شف جمعه 
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   925 مجمع:   ،2559: طريق   1685: مبنى   .540060330 ال�شخ�شي:  الرقم  الجنيد. 

الدعوى: طلب مبلغ 4308.58 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/07114/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: علي عي�شى علي 
مو�شوع  توبلي.   709 مجمع:   ،705: طريق   2896 مبنى   .930308921 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالح�شين.  يحيى 

الدعوى: طلب مبلغ 118.792 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة.

رقم.�لدعوى:.4/05807/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم البحرين. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي المدعى عليها: عبير ابراهيم 
جابر خليفه الرويعي. مبنى :816 طريق :1612، مجمع 462 كرانه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 87.603 دينارًا 

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

2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/20853/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 .JOEL PELINO LAYUG المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 690643772. مبنى :300 طريق 80، مجمع: 380 النبيه �شالح. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/08454/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد خالد مال اهلل 
عبداهلل الخالدي. مبنى :1357 طريق :1357، مجمع: 254 قاللي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 383.858 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/10053/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 DANTE :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
LIQUE AZUPARDO. الرقم ال�شخ�شي: 520213777 مبنى :1216 طريق :953، مجمع: 909 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 231.012 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
2016/12/21 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.6/05580/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 JULIET :المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
MORALES. مبنى :781 طريق :1809، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.748 دينارًا مع 

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

2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/08290/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 LIZA JO عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MONTGOMERY. مبنى :1 طريق :382، مجمع: 342 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 488.123 دينارًا مع 

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

2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

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

عبدالمير  امينه  عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالكريم مو�شى. الرقم ال�شخ�شي: 740605720. مبنى :920 طريق 201، مجمع: 1209 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 767.626 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/05737/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: عمار عبا�س 
الدعوى:  المحرق. مو�شوع  ال�شخ�شي: 860206653. مبنى :239 طريق :605، مجمع: 203  الرقم  حبيل علي. 

طلب مبلغ 241.36 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/12009/2016/02
تبليغ.باحل�سور

محمد  عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخير.   985 :8544، مجمع  :2300 طريق  مبنى  بابكر.  ال�شيد  عو�س  م�شطفى 

675.635 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 2016/12/25 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.

رقم.�لدعوى:.9/12101/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 KANYAKONIL JALALUDEEN عليه  المدعى  التويجري.  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا   103.648 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .ajwad aljabri،721 :11 طريق  �شقة   23: مبنى   .SUBIER

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.9/12106/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 TULIO JOSE التويجري. المدعى عليه:  بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
PINTO DA PINTO DA SILVA. مبنى :1215 �شقة 10 طريق :3363، مجمع: 533 المرخ. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 106.451 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 2017/01/22 
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لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.1/12248/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 PRINCELY :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شيف. مو�شوع  RICHARD NUNES. مبنى :1042 �شقة :32 طريق 3621، مجمع: 436 

781.773 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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.4/12255/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 NELSON :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   934 مجمع:   16 طريق   11: مبنى   .BARCELONA PACADAR

557.836 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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.3/07960/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ISMET YILDIRAY عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
VARDAR. الرقم ال�شخ�شي: 420904182. مبنى 557 �شقة 72 طريق :2015، مجمع: 320 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 204.06 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/06577/2014/02
تبليغ.باحل�سور

احمد  محمد  دلل  عليها  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
محمود. الرقم ال�شخ�شي: 831207647. مبنى :598 طريق :2115 مجمع: 221 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1411.284 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/20172/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 MOHAMMED LAIQ UZ المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
UZ ZAMAN. الرقم ال�شخ�شي: 650575520. مبنى 18 طريق :4101، مجمع: 341 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 241.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/20170/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه FAISAL UMER. الرقم 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحدريه.  ال�شهلة   368 مجمع   328: طريق   559: مبنى   .880624809 ال�شخ�شي: 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/18854/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: رايت وي 
بروبيرتيز. مبنى :1413 طريق :1823، مجمع: 318 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1709.266 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/14168/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 ZHU عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة.   304 sh. isa Avenue مجمع:  :144 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 731026772.  الرقم   .YISHU

الدعوى: طلب مبلغ 170.467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/13275/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 .Tyler Casey Thompson المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   120 مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع:   ،382: طريق   1: مبنى 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/08168/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 JOHN GILBERT عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
SPARKMAN. الرقم ال�شخ�شي: 810942046. مبنى 1 طريق 382 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/13559/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه جمال ايوب بري البلو�شي. 
الرقم ال�شخ�شي: 680010157. مبنى :1460 طريق 808، مجمع: 808 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/14447/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 AXEL عليه:  المدعى  التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ANDREAS LERNER. الرقم ال�شخ�شي 790931931 مبنى 937 �شقة :45 طريق :3318، مجمع: 333 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107.333 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/06668/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 BRANDON :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
MICHAEL ALLEN. الرقم ال�شخ�شي 880227346 مبنى 1 طريق الجفير مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 263.577 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/20248/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 KEVIN التويجري المدعى عليه:  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع:   4206 طريق   53: �شقة   1315: مبنى   .JOHN DENECKE

209.285 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 2017/02/27 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/16556/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 WARNIE :المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
2 طريق 1807 مجمع 600  �شقة  مبنى 318  ال�شخ�شي 771012225.  الرقم   .JOY TEJADA ALEJANDRO

منطقة �شتره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 644.439 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/07387/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  الماجد  مجيد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SUDHAKARAN THANGAIAH. الرقم ال�شخ�شي: 781050731

مبنى :414 طريق :207، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80.387 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/02119/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليه: علي مجيد عو�س  بوهيله.  را�شد  ايمان خالد علي  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  �شركة مينا  المدعية: 
مبلغ 120.453  الدعوى: طلب  توبلى. مو�شوع  :575، مجمع 705  :31 طريق  �شقة   2573: مبنى  ح�شين طالب. 

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

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/13379/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 MARCELINO عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  البحرينوكيل  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  الحد.  مبنى 826 مجمع: 128  ال�شخ�شي: 520411773  الرقم   .SAMANIEGO TRIA

مبلغ 227.441 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/13283/2014/02
تبليغ.باحل�سور

 LAURICE ALVIANE المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مو�شوع  الحمرية.   611 مجمع   11 طريق   15 �شقة   95 مبنى   830752889 ال�شخ�شي:  الرقم   .DE DE BACO

الدعوى: طلب مبلغ 165.02 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/17092/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: �شعيد محمد 
ا�شماعيل يو�شف الحداد. الرقم ال�شخ�شي: 710803427. مبنى 4481 طريق :1230، مجمع: 812 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 73.331 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/21953/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه علي مكي احمد طريف. 
الرقم ال�شخ�شي: 750505800. مبنى :122 �شقة :2 طريق 37 مجمع: 537 بني جمرة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 525.455 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/08207/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه �شالح حمد جابر حمد 
المري. الرقم ال�شخ�شي: 650301447. مبنى :160 �شقة :122 طريق :22، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 920.219 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 2017/02/28 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها بتول ال�شيد هادي ر�شي 
ها�شم مكي. الرقم ال�شخ�شي: 890401489. مبنى :1062 طريق :734، مجمع: 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 843.865 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/06510/2014/02
تبليغ.باحل�سور

�شالح  عيد  جا�شم  عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
:4089 طريق 1206، مجمع: 812 مدينة عي�شى. مو�شوع  ال�شخ�شي: 500108773. مبنى  الرقم  عبدالرحمن. 

الدعوى: طلب مبلغ 1279.204 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/12197/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: احمد عالء ال�شيد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1203 مجمع   ،332: طريق   2325: مبنى  احمد.  عبداهلل  عبدالرزاق 

253.065 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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.7/12245/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 FADHEL :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
MOHD FARDAN SHAKAR. مبنى :726 �شقة :21 طريق :821، مجمع: 608 واديان. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2958.983 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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.9/12257/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 FADHEL :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه
الدعوى: طلب مبلغ  MOHAMED SHAKAR. مبنى :728 �شقة :21 طريق 821، مجمع: 608 واديان. مو�شوع 

4081.034 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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.6/12075/2016/02
تبليغ.باحل�سور

يو�شف  جعفر  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
ح�شن خلف. مبنى :54 طريق :30، مجمع: 430 كرباباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 144.7 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 2017/01/22 
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لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.8/12432/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 AL SAFRAN عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
GARDEN LANDSXAPING. مبنى :721 طريق 821 مجمع: 608 واديان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 144.419 

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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.8/13113/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SYED ASIF AREES المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  SYED ANIS AHMED. مبنى :10 �شقة :11 طريق 2101، مجمع: 321 

473.01 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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.6/12979/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 .BRIAN PHILIP HUNT المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبنى :525 �شقة :12 طريق :3913، مجمع: 339 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 475.931 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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.7/13105/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 .JOSH TY DENNIS المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبنى :1 طريق :382، مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 470.985 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 2017/01/22 
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لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.1/13111/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه تنيا �شي�شى جيبر مريم 
اكالو. مبنى :1148 �شقة :14 طريق :1816، مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 473.143 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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.8/12933/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم البحرين. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي المدعى عليه: ح�شين ابراهيم 
�شالح مرزوق. مبنى :640 طريق :55، مجمع: 465 الحجر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 63.93 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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.9/13023/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 BRANDI LAQUETA المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
WILSON. مبنى :3 طريق :382، مجمع: 342 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 481.815 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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.2/13018/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 .RICHELLE RICKI HILL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبنى 1 طريق 382 مجمع 342 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 480.136 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 2017/01/22 
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لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.3/14435/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 .HASIF VENGOLI المدعى عليه  ابراهيم جعفر مكي.  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  �شركة زين  المدعية: 
مع  دينارًا   461.926 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة   318 مجمع:   ،1859: طريق   13: �شقة   3460: مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/23 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.3/13236/2016/02
تبليغ.باحل�سور

ماجد  مبارك  مروه  عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
خليفه �شويحي. مبنى :1324 طريق :1833، مجمع: 928 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64.9 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 2017/01/23 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.9/14462/2016/02
تبليغ.باحل�سور

ا�شغير. مبنى  اموينة  المدعى عليه  ابراهيم جعفر مكي.  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  �شركة زين  المدعية: 
:1857 طريق :433، مجمع: 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 455.521 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 2017/01/23 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.9/12924/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم البحرين. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي المدعى عليه: ايمن �شالح 
احمد النجومى. مبنى :1317 �شقة :1264 طريق :31 مجمع: 646 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65.57 

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 2017/01/22 
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لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.4/12806/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه عي�شى عبداهلل خليفه �شالم. 
مبنى :120 طريق :400، مجمع: 240 عراد. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ59.95 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.1/12797/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه NAZEER AHMED. مبنى 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  مبلغ 60.15  الدعوى: طلب  القرية. مو�شوع  :417، مجمع: 604  :1446 طريق 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.3/12796/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 .SHUMAIL AHMED عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  ال�شرقي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60.15 دينارًا مع  الرفاع  مبنى :157 طريق :4903، مجمع: 949 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.9/12792/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 ALEXANDER CARDENA المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   60 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  باربار.   522 مجمع   ،2251: طريق   2931: مبنى   .MAGA

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/22 
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لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.5/12702/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 ABOOBACKER ABDUL المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
JABBAR VALLATHUPADI. مبنى 1306 طريق 4026 مجمع 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60.8 

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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.5/12697/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 ELODIE CHRISTINE المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه 
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع:   ،735: طريق   2 �شقة   2326 مبنى   .SYLVIE PASCALE CHATEAU

الدعوى: طلب مبلغ 60.5 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 2017/01/22 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.3/17450/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. وكيل المدعي: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى 
عليه: EDDIE RICHARD KARST. الرقم ال�شخ�شي 840357036. مبنى :2417 �شقة :21 طريق :2831، مجمع: 

428 �شاحية ال�شيف مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/28 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/17295/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 ،8544: 2300 طريق  مبنى  ال�شرديه.  فروان  عليان  في�شل  عليه:  المدعى  الحماده.  احمد  عبد  تركي  المدعي: 
مجمع: 985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 700 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/26 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
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رقم.�لدعوى:.9/08833/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليه:  الريا�شي.  المدعي: ندى علي ناجي محمد  اآل مهدي. وكيل  المدعي: محمد بن علي بن عبداهلل 
عبداهلل جميل عبداهلل عي�شى �شباع. الرقم ال�شخ�شي 840108494. مبنى 111 طريق 2003 مجمع 320 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2650.33 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/28 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/14972/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 MANOJAN عليه:  المدعى  الأيوبي.  عبداهلل  المدعي: علي  وكيل  �شرف.  ح�شين  ها�شم  علي  ال�شيد  المدعية: 
PUTHIYEDATH MEETHAL. مبنى :617 �شقة :2 طريق 304، مجمع: 302 المنامة الطابق الثالث. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2904 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/27 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.2/16615/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: عقيل احمد عبدالح�شين �شلمان. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: عادل يو�شف 
احمد عيد الدو�شري. مبنى :334 طريق :3811، مجمع: 538 الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1800 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/27 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�لدعوى:.9/14428/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي المدعى عليه: علي ح�شين علي 
الر�شوم  المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2875.82 دينارًا مع  ال�شعله. مبنى 6060 طريق 211 مجمع 302 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2016/12/28 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثالثة
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رقم.�لدعوى:.1/15537/2016/02
تبليغ.باحل�سور

الحمد  المدعى عليه: طارق خالد �شالح  انور محمد.  المدعية: ا�شامة  للتاأمين. وكيل  ال�شركة الهلية  المدعية: 
الرومي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4875 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.6/13520/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: ح�شان علي احمد المحرقي. المدعى عليه المنيوم ينابيع الغدير، 
�شعيد يعقوب احمد يعقوب. مبنى :564 طريق :3912، مجمع 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4850 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/15670/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عتيق  عليها: بوابة  المدعى  الها�شمي.  يو�شف  عي�شى  يو�شف  المدعي:  وكيل   .RASHID AHMED المدعي: 
مع  دينارًا   3000 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   302 :23، مجمع:  :1 طريق  �شقة   29: مبنى  للمقاولت. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.2/15495/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اأوركيد لالإعمال عنهم الدكتور ب�شار حبيب محمد احمدي وكيل المدعي: ح�شين  اإتحاد مالك لمركز  المدعي: 
 VIDHU CHANDRIKA المتكاملة �س.م.ب )2(  الن�شانية  للحلول  �شكنا  المدعى عليه: )1(  تقي.  علي محمد 
RAVEENDRAN. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3223.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.4/15544/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه: علي عبدالمام  المدعى  قاروني.  ال�شيد حمزة  المدعي: عبدالغني  وكيل  الوطني.  البحرين  المدعي: بنك 
علي عبداهلل مهدي. الرقم ال�شخ�شي: 910505926. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3282.294 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/14457/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البحرين الوطني. وكيل المدعي: عبدالغني ال�شيد حمزة قاروني. المدعى عليه: كميل عبدالح�شين 
حبيب علي العكر. الرقم ال�شخ�شي: 870206168. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4002.533 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.7/14450/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 DAMITHA SANKANATH المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   4453.386 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .DISSANAYAKE

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/14958/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: قوارب الدرازي. وكيل المدعي: ح�شين محمد ا�شماعيل الحداد. المدعى عليه: المعلم لبيع مواد البناء. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2007 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.2/15030/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المتحد  عليه: مارب  المدعى  علي.  محمود  محمد  حميد  المدعي:  وكيل  وال�شياحة.  لل�شفر  داداباي  المدعي: 
للتطوير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3110 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.5/16345/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 last :المدعي: مجموعة العوجان التجارية. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
time cold stores. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 289.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.5/16345/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 last  :المدعي: مجموعة العوجان التجارية. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
time cold stores. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 289.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.9/16231/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  المدعي: عبدالكريم  وكيل  التجارية.  العوجان  مجموعة  المدعية: 
KIROS FRIED CHICKEN. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 289.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.3/15746/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 HANI :المدعية: موؤ�ش�شة اإليت لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: هيثم ح�شن مبارك ح�شين بوغمار. المدعى عليه
DRPLJANIN. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 841.4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/02 
لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.9/12096/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: بوابة المعدات الحديثه. وكيل المدعية: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليها: فرح يون�س حاجي 

بدر غلوم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1001 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/17 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية.

رقم.�لدعوى:.1/15361/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: ال�شفير للكمبيوتر. وكيل المدعي: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه بثينة ح�شن ابراهيم عبداهلل 
عواجي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 858 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/15362/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: الدار لاللكترونيات. وكيل المدعي: ب�شمه �شالح احمد مجيران. المدعى عليه: عامر فرج �شعد فرج. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1768 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/13406/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اأيفيت  المدعية: �شركة فاليو لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعي: محمد مجيد ح�شن الج�شي. المدعى عليه: روزا 
دانيلز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 271 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.3/09297/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه: زكريا  المدعى  الب�شري  ح�شن  علي  عي�شى  ليلى  المدعية:  وكيل  للت�شهيالت.  البحرين  �شركة  المدعية: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 3867.884  الدعوى: طلب  مو�شوع  عبدالعزيز مرزوق.  عبدالعزيز جعفر 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/16 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/15538/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: ال�شركة الهلية للتامين. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد
المدعى عليها: روعه نحا�س. الرقم ال�شخ�شي: 201610570

wj 630289 ال�شفارة الكندية

مو�شوع الدعوى:  1209 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 2017/01/16 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/15189/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عبدالموؤمن  رفعت  عليه: �شياء  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعية:  وكيل  للتاأمين.  الهلية  ال�شركة  المدعية: 
ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  :998 طريق 715، مجمع: 907  ال�شخ�شي: 940412365. مبنى  الرقم  محمد زيدان. 

الدعوى: طلب مبلغ 1265.51 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/16 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.8/15038/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المعدات  ل�شيانه  عليه: الدعم  المدعى  محمد.  انور  المدعي: ا�شامة  وكيل  الدولية.  التكافل  المدعية: �شركة 
الميكانيكية والكهربائية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 430 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/16 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية.
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رقم.�لدعوى:.2/15075/2016/02
تبليغ.باحل�سور

الحنطه  اأعجب  عليه: عو�س  المدعى  محمد.  انور  المدعية: ا�شامة  وكيل  للتاأمين.  الهلية  ال�شركة  المدعية: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   306 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .630121389 ال�شخ�شي:  الرقم  الح�شوني. 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/16 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/14591/2016/02
تبليغ.باحل�سور

علي  م�شلم  عبدعلي  عليه: فا�شل  المدعى  محمد.  انور  المدعية: ا�شامة  وكيل  الدولية.  التكافل  المدعية: �شركة 
فتيل. الرقم ال�شخ�شي: 670046914. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1281.435 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/16 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.7/14447/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 STEPHEN :المدعية: �شركة كريدي مك�س. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى عليه
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1122.932 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .NOBERT RAMOS

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

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.6/10309/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الي�شيا تريدينغ ذ.م.م. وكيل المدعية: فاطمة علي ح�شن عبداهلل حاجي محمد المدعى عليه: مطعم 
كومون. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 660 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.3/13897/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة محمد الحمر التجارية. وكيل المدعية: عمار جعفر عبدالح�شين الترنج
المدعى عليه: نبيل عبداهلل عي�شى �شالح. مو�شوع الدعوى: طلب ندب خبير.

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

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.1/13609/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 SHABEER :المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني المدعى عليه

PARAYIL. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 416.814 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.5/14367/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليه: فتحيه  المدعى  الح�شيني  عيد  المدعية: محمد  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 583.72 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.5/14921/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة اك�شا للتاأمين. وكيل المدعية: يو�شف عي�شى يو�شف الها�شمي. المدعى عليه: مركز جولف بروز 
للتدريب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3736 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.1/15716/2016/02

تبليغ.باحل�سور
ال�شخ�شي:  الرقم  احمد.  ح�شن  جعفر  احمد  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
مبلغ 2453.068  الدعوى: طلب  مو�شوع  �س.�س.و  الميكانيكية  للمقاولت  الب�شعة  �شركة  �شاحب   .720504791
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دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/16 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.5/15597/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: علي عبا�س علي ال�شواد. الرقم ال�شخ�شي: 841205817. 
�شاحب موؤ�ش�شة امازون لالأعمال الخ�شبية �شجل رقم 53584-2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3652.416 دينارًا 

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

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/15930/2016/02
تبليغ.باحل�سور

الرقم  ال�شاعي.  محمد  قا�شم  مكي  محمد  زينب  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعي: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .01-62112 رقم  �شجل   13 للمقاولت  موؤ�ش�شة  �شاحبة   .741001675 ال�شخ�شي: 

2180.411 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/16 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/15708/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: �شركة الب�شعة لل�شالم الكهربائية �س.�س.و. ل�شاحبها 
احمد جعفر ح�شن. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 216.272 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.2/15710/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة الزيمور لل�شيانة ال�شناعية �س.�س.و. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1239.292 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/01/16 
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لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.6/00461/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: مكية بنت حبيب بنت عبداهلل المغلق. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: علي جا�شم 
علي احمد قمبر، عبداهلل جا�شم علي احمد قمبر. مبنى :387 طريق :4421، مجمع: 644 النويدرات. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 700 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/06 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.9/11028/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  تقي.  عبدالقادر  �شالح  المدعي: عارف  وكيل   .ABDULAZEEZ PANAKKADAN المدعي: 
RASHEED KAMARUDEEN. مبنى 3424 طريق 1859 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3200 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 2017/02/06 

لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لأولى

رقم.�لدعوى:.04/2014/13533/1
بيع.باملز�د.�لعلني

 ،BN1099 تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني ال�شفينة التي تحمل ا�شم اأبو فار�س رقم الت�شجيل  
وموا�شفتها كالتالي: تحمل علم البحرين، ميناء ت�شجيلها البحرين، رقم المنظمة البحرية الدولية 6617609، 
لل�شحب  الأق�شى  الحد  متر،   5.88 العمق  متر،   13.13 العر�س  متر،   75.90 الطول   ،75.90 النداء  اإ�شارة 
المحركات   ،782 بالطن  الحمولة  �شافي   ،1574 بالطن  الحمولة  اجمالي  متر،   2.2 ال�شحب  اإ�شاءة  متر،   5.2
 x2 المولدات  مكبحي،  ح�شان   3.720 بمقدار  القدرة:   Mk Mirrlees Blackstone Esl2  8 محرك   x2  الرئي�شية 
�شركة  ال�شانع  تم ت�شنيعه )ت�شليمه( 1967،  وتيار م�شتمر،  كيلووات و220 فولت   Detroit Diesels 75  75 مولد 
ت�شارلز هيل �شانز بمدينة بر�شتل المملكة المتحدة، �شعة القادو�س 1250 متر مكعب، نوع ال�شفينة حفارة، وال�شفينة 
عبارة عن �شفينة تجريف الرمال م�شتقرة برفا�شين معدنيين ملحومين مزودين بعار�شة طوافه منحنية ومائلة 
يقع اأنبوب الجرف على الجانب الي�شر ويمكن لل�شفينة ان تفرغ على و�شلتها بال�شاطئ على الجانب اليمن يوجد 
الجزء العلوي في موؤخرة ال�شفينة القادو�س عبارة عن قادو�س مفتوح وتوجد م�شاحة الماكينة في موؤخرة ال�شفينة 
تحت غرفة القيادة مع الجزء التوجيهي في موؤخرة ال�شفينة توجد م�شاحة اإ�شافية للماكينة في الجهة المامي 
بالمنفذ �شدها/  الخا�شة  ال�شفينة  وكامب روك وهي  فار�س  اأبو  الربان  ا�شم  الحد  ال�شفينة: مدينة  ر�شو  وموقع 
�شركة بي دي �شي العالمية �س.ت 1-56900 )�شقة 92 مبنى 741 طريق 3616 مجمع 436 ال�شيف( و�شيتم بيعها 
ت�شديدا للدين المحكوم به بموجب الدعوى رقم 8/2014 ال�شادر من غرفة البحرين لت�شوية المنازعات ل�شالح 
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الحاجز )المنفذ له(/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية �س.ت 13444 )�س.ب 1175 مدينة عي�شى( بوا�شطة 
وقدره  مبلغ  والبالغ  الدبلوما�شية   317 مجمع  عالية  بناية   7 الدور   75 مكتب  ح�شن.  على  عي�شى  ليلى  المحامية 
اأ�شا�شي قدره -/113400 دينار وقد حددت المحكمة  اأن يبداأ المزاد ب�شعر  882،201،102 دينار بحريني على 
ثالث جل�شات لبيع ال�شفينة وهي: الجل�شة الأولى يوم 2016/12/20 الجل�شة الثانية 2016/12/27 الجل�شة الثالثة 

2017/1/3م.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل/ عبدالحميد القا�شمي هاتف )33233435( اأو اإدارة التنفيذ 

بوزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والوقاف في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ.
قا�سي.محكمة.�لتنفيذ

�إعالنات.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

�إعالن.335/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى عبداهلل محمد جا�شم الكعبي، من �شكنة الرفاع الغربي، ويحمل 
رقم �شكاني 500039437، 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 اأي 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.

�إعالن.2016/.360
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى محمد �شالح عبدالقادر محمد من �شكنة مدينة عي�شى ويحمل 
رقم �شكاني 510061222، 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 اأي 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.


