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وزارة.العدل.وال�شئون.الإ�شالمية.والأوقاف
.قرار.رقم.)49(.ل�شنة.2016

ب�شاأن.قبول.ونطاق.التعامل.الإلكتروني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
  بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 

1971 وتعديالته,
  وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1976 بتنظيم مهنة الدللة يف العقارات,

  وعلى قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته,
  وعلى قانون الولية على املال ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1986,

  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خرباء اجلدول,
  وعلى املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته,

للتعامل  العامة  لقبول اجلهات  الفنية  ال�شرتاطات  ب�شاأن  ل�شنة 2006  القرار رقم )2(    وعلى 
الإلكرتوين,

  وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء,
  وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل,

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة به نف�س املعاين الواردة يف املادة 
)1( من املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت الإلكرتونية.

املادة.الثانية
تعتمد وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف التعامل الإلكرتوين, وتقبل على وجه اخل�شو�س 
اإر�شال وت�شلُّم ال�شجالت والتوقيع يف �شكل اإلكرتوين, وذلك �شمن النطاق وبال�شروط املحددة يف هذا 

القرار.

املادة.الثالثة
مع عدم الإخالل مبا ورد باملادة )2( من املر�شوم بقانون رقم )28( ل�شنة 2002 ب�شاأن املعامالت 
الإلكرتونية, يكون نطاق وجمال قبول اإر�شال وت�شلُّم ال�شجالت والتوقيعات الإلكرتونية يف الأمور الآتية:
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اأمام  اأنواعها ودرجاتها  اإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات ال�شادرة من املحاكم على اختالف   -1
التبليغ  واإ�شعارات  وقيدها,  التنفيذ,  طلبات  تقدمي  الإجراءات  تلك  وت�شمل  التنفيذ,  محاكم 

الق�شائية, والقرارات ال�شادرة من قا�شي التنفيذ.
2- اإجراءات ا�شتئناف القرار ال�شادر من قا�شي محكمة التنفيذ, وكذلك القرار ال�شادر يف ال�شتئناف 

من املحكمة الكربى ال�شتئنافية يف ذات ال�شاأن.
3- الإعالنات الق�شائية.

4- تقدمي الطلبات املتعلقة بخدمات اأموال القا�شرين.
5-  جتديد قيد املحامني واإ�شدار بطاقة بدل فاقد للقيد, واإ�شدار اإفادة القيد بجدول املحامني.

قيد  بدفرت  القيد  اإفادة  واإ�شدار  للرتخي�س,  فاقد  بدل  بطاقة  واإ�شدار  الدللة  ترخي�س  جتديد   -6
الدلَّلني.

7-  جتديد قيد خرباء اجلدول واإ�شدار بطاقة بدل فاقد للقيد, واإ�شدار اإفادة القيد بجدول اخلرباء.  
8- قرارات املحاكم املتعلقة باجلهات احلكومية املعنية.

املادة.الرابعة
القرار رقم  املذكورة يف  الفنية  بال�شرتاطات  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  تلتزم 
تعامالتها  الإلكرتوين يف  للتعامل  العامة  لقبول اجلهات  الفنية  ال�شرتاطات  ب�شاأن  ل�شنة 2006   )2(

الإلكرتونية الوارد ذكرها يف املادة الثالثة من هذا القرار.

املادة.اخلام�شة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                       .وزيـر.العـدل.
......................................................................................وال�شئون.الإ�شالمية.والأوقاف...................................................................

...............................................................................خالد.بن.علي.بن.عبداهلل.اآل.خليفة
                                                                                          

�شدر بتاريخ: 11 ذي القعدة 1437هـ
الـمــــــوافــــق:  14 اأغ�شطـــ�س 2016م
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املجل�ص.الأعلى.لل�شحة
.قرار.رقم.)17(.ل�شنة.2016

.بتحديد.فئات.ر�شوم.تراخي�ص.وخدمات.الهيئة.الوطنية
لتنظيم.المهن.والخدمات.ال�شحية.

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة:
الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 ب�شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة 
للمهن الطبية املعاِونة,

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان,
وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية, 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015, املعدَّ
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية, 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015, املعدَّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة,

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته,
وعلى القرار رقم )29( ل�شنة 1989 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات ال�شحية وتعديالته,

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة,
وبعد موافقة جمل�س الوزراء,

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية, على  الهيئة  د فئات ر�شوم تراخي�س وخدمات  حتدَّ
النحو الوارد باجلدولني املرافقني لهذا القرار.

املادة.الثانية
ل  يجب اللتزام بتقدمي طلب جتديد الرتخي�س قبل انتهاء مدة �شريانه ب�شهر على الأقل, وُيَح�شَّ
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م الطلب خالل ال�شهرين التاليني لنتهاء مدة الرتخي�س.  الر�شم م�شاَعفًا اإذا ُقدِّ
و يف حالة تقدمي طلب الرتخي�س بعد �شهرين من تاريخ انتهاء مدته ُيعترَب ترخي�شًا جديدًا, ويف 

ل ر�شم الرتخي�س الأول م�شاَعفًا. هذه احلالة ُيَح�شَّ

املادة.الثالثة
ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة.الرابعة
القرار,  هذا  تنفيذ  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

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

رئي�ص.املجل�ص.الأعلى.لل�شحة
الفريق.طبيب/.محمد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة

�شـدر يف: 13 ذي القعدة 1437هــ
الـموافـق: 17 اأغ�شــطــ�س 2016م
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هيئة.الت�شريع.والإفتاء.القانوين
.قرار.رقم.)6(.ل�شنة.2016

.باإعادة.ت�شكيل.المكتب.الفني.للجنة.الفتوى.والت�شريع
بهيئة.الت�شريع.والإفتاء.القانوني

رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين, رئي�س جمل�س الهيئة: 
والإفتاء  الت�شريع  هيئة  تنظيم  اإعادة  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )60( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

القانوين وتعديالته, وعلى الأخ�س املواد )التا�شعة, العا�شرة, احلادية ع�شرة( منه,
ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والت�شريع  الفتوى  جلنة  عمل  لنظام  الداخلية  الالئحة  وعلى 

,2007
وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2009 باإعادة ت�شكيل املكتب الفني للجنة الفتوى والت�شريع بدائرة 

ال�شئون القانونية,
وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2011 بتعيني اأمني �شر للجنة الفتوى والت�شريع,

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2016 باإعادة ت�شكيل جلنة الفتوى والت�شريع بهيئة الت�شريع والإفتاء 
القانوين,

وبناًء على عر�س نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين,

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُيعاد تعيني امل�شت�شار امل�شاعد نورة عبدالروؤوف البوعينني اأمني �شر للجنة الفتوى والت�شريع.
ويعاون امل�شت�شار امل�شاعد يـو�شـف محـمـد ال�شـباغ اأمني ال�شر يف القيام باأعماله, ويحل محله يف 

حال غيابه.

املادة.الثانية
النحو  على  القانوين  والإفتاء  الت�شريع  بهيئة  والت�شريع  الفتوى  للجنة  الفني  املكتب  ت�شكيل  ُيعاد 

التايل:
1- امل�شت�شار اإبراهيم اأحمد ح�شن ربيع.                              رئي�شًا
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2- امل�شت�شار امل�شاعد م�شعب عادل بو�شيبع.
3- امل�شت�شار امل�شاعد محمد اأحمد املهزع.

4- امل�شت�شار امل�شاعد خليفة محمد الظهراين.   
5- امل�شت�شار امل�شاعد �شـعـود عبـدالـعـزيـز املـالـكـي. 

6- امل�شت�شار امل�شاعد اأحـمـد محـمـد اأحـمـد علـي.

املادة.الثالثة
على نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين تنفيذ هذا القرار, وُيعمل به من تاريخ �شدوره, 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                               
رئي�ص.هيئة.الت�شريع.والإفتاء.القانوين

رئي�ص.جمل�ص.الهيئة
..عبداهلل.بن.ح�شن.البوعينني

�شدر بتاريخ: 7 ذي القعدة 1437هـ
الـمـــــوافــــــق: 10 اأغ�شطـ�س 2016م

  اأع�شاء
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وزارة.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)136(.ل�شنة.2016

ب�شاأن.تغيير..ت�شنيف.عدد.من.العقارات.في.منطقة.توبلي– مجمع.711

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين,
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل�شنة 2009,
وعلى موافقة جمل�س اأمانة العا�شمة,

و بناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة,
وعلى ما ُعِر�س علينا,

قرر.الآتي:
مادة.)1(

يغريَّ ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة توبلي جممع 711 اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س 



15
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

التنظيمية  ال�شرتاطات  عليه  وتطبق  القرار,  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  وفقًا   )RB(بـ
للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

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

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

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
. ع�شام.بن.عبداهلل.خلف.

�شدر بتاريخ: 12 �شـوال 1437هـ
الــمـــوافــــــق: 17 يـــوليـو 2016م
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هيئة.تنظيم.الت�شالت
.قرار.رقم.)8(.ل�شنة.2016

باإ�شدار.الالئحة.التنظيمية.ب�شاأن.تقديم.تقارير.الإيرادات

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت:
وعلى   ,2002 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املواد )3( و)18( و)35( منه,
وبعد الت�شاور مع الأطراف ذوي امل�شلحة,

وبناًء على عر�س املدير العام لهيئة تنظيم الت�شالت,
وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم الت�شالت,

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ب�شاأن تقدمي تقارير الإيرادات, املرافقة لهذا القرار.

املادة.الثانية
ُين�شر هذا القرار والالئحة املرافقة يف اجلريدة الر�شمية, وُيعمل بهما اعتبارًا من اليوم التايل 

لتاريخ الن�شر.

رئي�ص.جمل�ص.اإدارة.هيئة.تنظيم.الت�شالت
د..محمد.اأحمد.العامر

�شدر بتاريخ:8 ذي القعدة 1437هـ
الـمـــــوافـــــق:11 اأغ�شطـ�س 2016م 
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الالئحة.التنظيمية.ب�شاأن.تقدمي.تقارير.الإيرادات

مادة.)1(
التعاريف

اأحكام هذه الالئحة, يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه الالئحة ذات املعاين  يف تطبيق 
للكلمات  ويكون   ,2002 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الت�شالت  قانون  يف  الواردة 

والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها, ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
القانون: قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002.

الهيئة: هيئة تنظيم الت�شالت.
�ص.له: ال�شخ�س الذي يحمل ترخي�شًا ممنوحًا مبوجب اأحكام القانون. املرخَّ

من   )18( املادة  من  )اأ(  الفقرة  من   )2( البند  يف  اإليه  امل�شار  الر�شم  ال�شنوي:  الرتخي�ص. ر�شم.
القانون.

�س له بعد ملئها؛ بغر�س  بيان.اإجمايل.الإيرادات: ال�شتمارة املعدة من قبل الهيئة والتي يقدمها املرخَّ
متكني الهيئة من احت�شاب ر�شوم الرتخي�س ال�شنوي. 

مادة.)2(
نطاق.�شريان.الالئحة

�س لهم مبوجب اأحكام القانون  ت�شري اأحكام هذه الالئحة وامللحق املرفق بها على جميع املرخَّ
يف اململكة.

مادة.)3(
�ص.له التزامات.املرخَّ

�س له اأن  يقدم للهيئة يف اليوم الأول من �شهر اأبريل من كل �شنة ميالدية ما يلي:  يجب على املرخَّ
يكون  اأن  الالئحة, على  لهذه  املرافق  للملحق  وفقًا  ال�شابقة  املالية  لل�شنة  الإيرادات  اإجمايل  بيان   .1

�س له. معتمدًا من ِقَبل مدقق ح�شابات املرخَّ
�س له لل�شنة املالية ال�شابقة.  قة للمرخَّ 2. احل�شابات املالية املدقَّ
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مادة.)4(
تنفيذ.اأحكام.الالئحة

�س له باأحكام املادة )3( من هذه الالئحة, حتت�شب الهيئة ر�شم الرتخي�س ال�شنوي  1. اإذا اأخلَّ املرخَّ
�س له, مع احت�شاب  ِقَبل املرخَّ م لها من  ال�شنوي املقدَّ اإجمايلِّ الإيرادات  بياِن  اآخِر  اأ�شا�س  على 
زيادة بواقع 40% على مبلغ الر�شم, وُت�شِدر الهيئة فاتورة ر�شم الرتخي�س ال�شنوي املحت�شب على 

اأ�شا�س بيان اإجمايل الإيرادات ال�شنوي باملبلغ املذكور.
�س له - الذي ُفِر�شت عليه الزيادة امل�شار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة -  2. يف حال قيام املرخَّ
با�شتيفاء متطلبات املادة )3( من هذه الالئحة قبل ميعاد تقدمي ا�شتمارة بيان اإجمايل الإيرادات 
للعام الالحق, يتم خ�شم مقدار الزيادة املفرو�شة من قيمة الر�شم ال�شنوي عند اإ�شدار الفاتورة 

�س له احلق يف املطالبة باأية فوائد. لل�شنة الالحقة دون اأن يكون للمرخَّ
�س له باأحكام هذه الالئحة اإخالًل ج�شيمًا باأي حكم من اأحكام القانون اأو باأي  3. ُيعترَب اإخالل املرخَّ
�شرط من �شروط الرتاخي�س, وللهيئة اتخاذ التدابري الالزمة لتحقيق اللتزام وفقًا لالإجراءات 

املن�شو�س عليها يف القانون.
4. يف حالة ال�شتمرار يف مخالفة اأحكام املادة )3( من هذه الالئحة ملدة ثالثة اأ�شهر فاإن ذلك يعد 
اأثر يف  التكرار  لهذا  ويكون  الالئحة,  القانون وهذه  واأحكام  الرتاخي�س  ب�شروط  اإخالًل متكررًا 

زيادة قيمة الغرامة التي تفر�شها الهيئة.
�س له وفقًا للمادة  5. يف حالة وجود اأي تعار�س ظاهر يف امل�شتندات املالية التي مت تقدميها من املرخَّ
)3( من هذه الالئحة, للهيئة بعد اإجراء تقييم اأَوَّيل للم�شتندات املذكورة اأن تعنينّ مدقق ح�شابات 
�س له اأن  ق من �شحتها. وعلى املرخَّ �س له للتحقُّ ل حل�شابات املرخَّ م�شتقاًل للقيام بتدقيق مف�شَّ

يلتزم بالتعاون التام مع املدقق امل�شتقل خالل عملية التدقيق.
�س له دون اأي تاأخري بتقدمي  واإذا ثبت بعد عملية التدقيق َتعاُر�س امل�شتندات املالية, يلتزم املرخَّ
تعيني  له م�شاريف  �س  املرخَّ ل  ويتحمنّ اأو اخلطاأ,  التعاُر�س  ت�شحيح  تت�شمن  لة  معدَّ مالية  م�شتندات 

مدقق احل�شابات امل�شتقل. 
ويف حال مل يثبت التعار�س اأو اخلطاأ بعد عملية التدقيق من ِقَبل املدقق امل�شتقل, تتحمل الهيئة 

م�شاريف تعيني املدقق.
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امللحق
�ص.لها �ص.لها.واخلدمات.غري.املُرخَّ حالة.الإيرادات.– اخلدمات.املُرخَّ

لة يف اململكة -  �س له اأثناء اإعداد بيان اإجمايل الإيرادات ال�شنوي لالإيرادات املح�شَّ على املرخَّ
كما هي معلنة يف القوائم املالية ال�شنوية -  اأن ي�شم هذه الإيرادات  كاإجمايل الدخل ال�شنوي, واأن 

ْخل ب�شورة فردية. يقدم ما يفيد ال�شتقطاعات من اإجمايل الدَّ
فيما  حالتها  يحدد  كما  الإيرادات,  من  والأنواع  الأمثلة  بع�س  امللحق  بهذا  الوارد  يبني اجلدول 
�س لها. هذا  �س لها اأو غري ُمرخَّ اإذا كانت هذه الإيرادات ت�شنَّف كاإيرادات ناجتة من خدمات ُمرخَّ

اجلدول ل يحدد قائمة �شاملة جلميع الإيرادات.
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اإعالنات.مركز.الم�شتثمرين

اإعالن.رقم.)502(.ل�شنة..2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)طيبة.لل�شياحة(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )طيبة لل�شياحة �س.�س.و(, ملالكها ال�شيد/ علي اأ�شغر عبدالوهاب 

عبا�س, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94330-1, طالبة ت�شفيتها ت�شفية اختيارية.
قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  باأن  امل�شفي  يعلن  بهذا   
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001, وعماًل بن�س املادة )335( من 
اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  وكل  ال�شركة  دائني  جميع  امل�شفي  يدعو  ال�شركات  قانون 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا  دة واملربِّ املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 

اإعالن.رقم.)503(.ل�شنة..2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

فرع.�شركة.)جوز.التجارية(.الأجنبية
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه فرع 
ال�شركة الأجنبية التي حتمل ا�شم )جوز التجارية( العامل يف مملكة البحرين, وامل�شجل مبوجب القيد 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيته  طالبًا   ,1-63675 رقم 

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

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

اإعالن.رقم.)504(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.....
اإليه مكتب  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
�شركة )كي بوينت خلدمات الأعمال ذ.م.م(, طالبًا حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم 
)مركز خطوات للتاأهيل �س.�س.و(, اململوكة لل�شيد/ وليد عبداهلل ر�شدان, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
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67109 اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, واإدخال �شركة ثروات القاب�شة ذ.م.م �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)505(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرعني.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
التجارية(,  )بوذراع  ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  فرحان,  هند جا�شم محمد  ال�شيدة/ 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 54916, طالبة تغيري ال�شكل القانوين للفرعني الأول والثالث من املوؤ�ش�شة 

وهما:
ت�شييد املباين والرتكيبات  التجارية( الذي ميار�س ن�شاط  الفرع رقم 1 امل�شمى موؤ�ش�شة )بوذراع   .1

الكهربائية,
2. الفرع رقم 3 امل�شمى )بوذراع لإدارة امل�شتودعات( الذي ميار�س ن�شاط التخزين, وذلك اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة, وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف دينار )10,000( دينار, وذلك باإدخال كل 
من راجو ثول�شيدران )الهندي اجلن�شية( و�شا�شيدران بادمانابهان )الهندي اجلن�شية( �شريكني 

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

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

اإعالن.رقم.)506(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال

ت�شفية.�شركة.ت�شامن
اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
�شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )اإدفان�س كميوني�شن اأند كون�شولتن�شي(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
87282, طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري,  وفقًا 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)507(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرعني.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد.وحتويل.ملكيتها
ل�شركة.م�شاهمة.بحرينية.مقفلة.

مكتب  اإليه  تقدم  قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
امل�شت�شارين واملحا�شبني القانونيني )جرانت ثورنتون عبدالعال(, نيابة عن ال�شيد/ زهري عبداللطيف 
عبدالوهاب علي, �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم 84735, طالبًا حتويل الفرعني 
الثاين وال�شابع من املوؤ�ش�شة, واللذين يحمالن ا�شم )4 اإطارات خلدمات ال�شيارات(, و)4 وييلز اأوتو 
�شوروم( على التوايل اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد, واأيلولة ملكيتها ل�شركة )يو�شف خيل املوؤيد واأولده 

�س.م.ب/ مقفلة(, امل�شجلة مبوجب القيد التجاري رقم 1427.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

.اإعالن.رقم.)508(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه دعاء 
توفيق دانيال توما, �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شيدلية جود ليف(, امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 98183-1, طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة, وبراأ�شمال مقداره خم�شة وع�شرون األف )25,000( دينار بحريني, واإدخال ال�شيد/ جالل 
فيها  �شريكًا  �شيفني  �شنوده  وال�شيد/ عاطف ن�شيف  بن�شبة %20,  فيها  �شريكًا  �شلمان كمال  عبداهلل 
�شمرية  وال�شيدة/   %20 بن�شبة  فيها  �شريكًا  بخيت  زكي  مالك  ممدوح  مانويل  وال�شيد/   %20 بن�شبة 

عبداهلل �شلمان كمال �شريكًا فيها بن�شبة 20 %. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)509(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

اإلى.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد.
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
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�شركة )كلث و�شركاه(, نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )برمييا اإنرتبراي�شز 
امل�شئولية  ذات  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ,95548 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(, 
دينار   )20,000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  الواحد,  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  املذكورة  املحدودة 
اإلى ال�شيد/ �شبري �شرف  اأحمد �شتات لل�شركة  بحريني, وذلك بعد تنازل ال�شيد/ فادي فرح محمد 

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

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

اإعالن.رقم.)510(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرعي.موؤ�ش�شة.فردية
اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
امل�شجلة  بورويح,  �شعد  �شلمان  مرمي  ملالكتها  للعبايات(,  )لوزان  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة 
لالأجهزة  بون  )باك  امل�شمى  املوؤ�ش�شة  من   11 رقم  الفرع  حتويل  طالبة   ,50182 رقم  القيد  مبوجب 
الطبية( والفرع رقم 22 منها امل�شمى )هيلث كيور للمعدات الطبية( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, 

واإدخال ال�شيد/ CHALUPARAMBIL MOHAMMED ALI �شريكًا فيها.  
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
اإعالن.رقم.)511(.ل�شنة..2016..

ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.�شركة
)املدار.يو.اإ�ص.اإندك�ص.فند.�ص.م.ب،م(.

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
اإ�س  يو  )املدار  ا�شم  حتمل  التي  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  عن  نيابة  البحرين,  اإم  اإ�س  اآر 
اإندك�س فند �س.م.ب/ مقفلة(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 52718, طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شركة ت�شفية اختيارية, وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)512(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.موؤ�ش�شة.فردية.
اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شركة )�شيدين لال�شت�شارات والتطوير ذ.م.م(, نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )فامينا 
في�شن(, ملالكتها مهر الن�شاء محمد �شريف �شياء الدين, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 31964, طالبة 
حتويل الفرع رقم )3( امل�شمى )املطعم املف�شل( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, واإدخال ال�شيد/ 

ANANDAN KOTTUCAL UNNIRAKATTY �شريكًا يف ال�شركة. 

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

اإعالن.رقم.)513(.ل�شنة..2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية
�شركة.)بي.اإن.بي.باريبا�ص.3.يو(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة )كي بي اإم جي لال�شت�شارات ذ.م.م(, نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )بي 
ل�شركة  قانونيًا  باعتباره م�شفيًا  طالبًا  رقم 69414,  القيد  امل�شجلة مبوجب  يو(,   3 باريبا�س  بي  اإن 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية,  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  الواحد  ال�شخ�س 

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

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

اإعالن.رقم.)514(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.

�شركة.)الأفندية.للمقاولت.�ص.�ص.و(
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ علي جعفر نا�شر علي, نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )الأفندية للمقاولت 
�س.�س.و(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 79736, طالبًا باعتباره امل�شفي القانوين لل�شركة اإ�شهار انتهاء 
اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري, ا�شتنادًا اإلى املواد من )320( 

لغاية )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 2001. 
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دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)515(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
عبداحلميد  ح�شن  محمد  ال�شيد/  عن  نيابة  اأ�شو�شيت�س(,  اأند  )توما�س  الت�شامن  �شركة  مكتب 
ال�شيارات(,  وتاأجري  وال�شياحة  لل�شفر  )الهديل  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  املرتوك, 
)الهديل  امل�شمى  املوؤ�ش�شة  من   )6( رقم  الفرع  حتويل  طالبًا   ,63030 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
 )50,000( األف  مقداره خم�شون  وبراأ�شمال  م�شئولية محدودة,  ذات  �شركة  اإلى  ال�شيارات(  لتاأجري 
ذ.م.م البحرين  ال�شيارات  لتاأجري  غلف  بان  لل�شركة   التجاري  ال�شم  ي�شبح  واأن  بحريني,   دينار 

 )PAN GULF RENT A CAR  BAHRAIN W.L.L(, واأن ت�شبح مملوكة لكل من ال�شيخ عبدالرحمن 
بن محمد جرب محمد األ ثاين وال�شيخ فهد بن محمد جرب محمد اآل ثاين, القطريَّي اجلن�شية.

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

اإعالن.رقم.)516(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية..

�شندوق.البنك.الإ�شالمي.للتنمية.للبنية.الأ�شا�شية
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
ا�شم  حتمل  التي  الب�شيطة  التو�شية  �شركة  عن  نيابة  ذ.م.م(,  لال�شت�شارات  جي  اإم  بي  )كي  �شركة 
طالبًا   ,47451 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الأ�شا�شية(,  للبنية  للتنمية  الإ�شالمي  البنك  )�شندوق 
باعتباره امل�شفي القانوين لل�شركة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من 
ال�شجل التجاري, ا�شتنادًا الى املواد من )320( لغاية )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم )21( 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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.اإعالن.رقم.)517(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
موؤ�ش�شة العتماد لال�شت�شارات, نيابة عن ال�شيد/ اإعجاز احمد محمد �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي 
حتمل ا�شم )اعجاز غلوم مرت�شى للخياطة(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 47649, طالبًا نقل ملكية 
الفرع الرابع وامل�شمى )اقم�شة جنمة مو�شكو( من املوؤ�ش�شة املذكورة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة, 

وذلك باإدخال كل من ال�شيد/ �شبري ح�شني وال�شيد/ مح�شن علي �شركاء يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)518(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
كميل عبداهلل عي�شى علي عبداهلل مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بوتيك الفرا�شة الزرقاء(, 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81038, طالبًا تغري ال�شكل القانوين للفرع اخلام�س من املوؤ�ش�شة وامل�شمى 
)قولدن بيق بو�س لتخلي�س املعامالت( بتحويلها اإيل �شركة ال�شخ�س الواحد على اأْن ي�شبح ا�شمها 
التجاري )قولدن بيق بو�س لتخلي�س املعامالت �س.�س.و( لنف�س املالك ال�شيد/ كميل عبداهلل عي�شى 

علي عبداهلل برا�س مال وقدرة 100.000 دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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ملخ�ص.عقد.�شركة
كاريزما.بدر.للمقاولت.-.ت�شامن

ل�شاحبها.عبداهلل.جمعان.الدو�شري.و�شريكه..
�شركة.ت�شامن

ا�شم.ال�شركة:.كاريزما بدر للمقاولت - ت�شامن ل�شاحبها عبداهلل جمعان الدو�شري و�شريكه  
رقم.القيد.:101737 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/7/19   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�شركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1- عبداهلل بن جمعان بن مبارك الدو�شري 

)%70( الن�شبة   )7000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )70( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية( 2- وليد بن عبداهلل بن اإبراهيم الراجح 

)%30( الن�شبة   )3000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )30( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1- عبداهلل بن جمعان بن مبارك الدو�شري
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2- وليد بن عبداهلل بن اإبراهيم الراجح

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(1- عبداهلل بن جمعان بن مبارك الدو�شري
نائب رئي�س مجل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2- وليد بن عبداهلل بن اإبراهيم الراجح
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ملخ�ص.عقد.�شركة
ماينز.للتنظيفات.العامة

.ملالكيها.علي.اأحمد.و.علي.مطر.-.�شركة.ت�شامن.بحرينية..
�شركة.ت�شامن

ا�شم.ال�شركة:.ماينز للتنظيفات العامة ملالكيها علي اأحمد و علي مطر - �شركة ت�شامن بحرينية  
رقم.القيد.:101787 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/7/20   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�شركة: التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- علي اأحمد علي فردان 

)%50( الن�شبة   )2500( احل�ش�س  اإجمايل   )2500( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- علي مطر علي فردان 

)%50( الن�شبة   )2500( احل�ش�س  اإجمايل   )2500( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(1- علي اأحمد علي فردان
م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(2- علي مطر علي فردان

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- علي اأحمد علي فردان
نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2- علي مطر علي فردان
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ملخ�ص.عقد.�شركة
درب.التبانة.�شيل.تاب.ذ.م.م..
�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.درب التبانة �شيل تاب ذ.م.م  
رقم.القيد.:101867 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/7/21   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

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

اأ - النقدي: - 5000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1- عبدالعزيز فهد علي اجلوف 

)%25( الن�شبة   )1250( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )25( احل�ش�س  عدد 
)ا�شرتايل اجلن�شية( 2- يون هو ووجن 

)%75( الن�شبة   )3750( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )75( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )جمتمع()�شعودي اجلن�شية(1- عبدالعزيز فهد علي اجلوف
م�شتوى التوقيع )جمتمع()ا�شرتايل اجلن�شية(2- يون هو ووجن

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

مدير)�شعودي اجلن�شية(1- عبدالعزيز فهد علي اجلوف
مدير)ا�شرتايل اجلن�شية(2- يون هو ووجن



33
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

ملخ�ص.عقد.�شركة
الدقة.العالية.للمكاتب.الرئي�شية.والدارية.ذ.م.م..

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.الدقة العالية للمكاتب الرئي�شية والدارية ذ.م.م  
رقم.القيد.:101941 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/7/25   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�شركة: اإكمال.

اأ - النقدي: - 50000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)ميني اجلن�شية( 1- رمزي مح�شن مح�شن �شرقني 

)%50( الن�شبة   )25000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )250( احل�ش�س  عدد 
)م�شري اجلن�شية( 2- علي توين محمد علي 

)%50( الن�شبة   )25000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )250( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()ميني اجلن�شية(1- رمزي مح�شن مح�شن �شرقني
م�شتوى التوقيع )منفرد()م�شري اجلن�شية(2- علي توين محمد علي

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة)ميني اجلن�شية(1- رمزي مح�شن مح�شن �شرقني
رئي�س مجل�س الإدارة)م�شري اجلن�شية(2- علي توين محمد علي



34
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

ملخ�ص.عقد.�شركة
�شركة.ورد.اجلود.ل�شيانة.

وملالكها.ب�شمه.نبيل.محمد.ح�شن.حماد.�ص.�ص.و
�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.�شركة ورد اجلود ل�شيانة وملالكها ب�شمه نبيل محمد ح�شن حماد �س.�س.و  
رقم.القيد.:101959 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/7/25   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

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

اأ - النقدي: - 300 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( ب�شمة نبيل محمد ح�شن حماد 

)%100( الن�شبة   )300( احل�ش�س  اإجمايل   )300( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(ب�شمة نبيل محمد ح�شن حماد

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(ب�شمة نبيل محمد ح�شن حماد



35
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

ملخ�ص.عقد.�شركة
�شركة.الفيلق.لالأمن.�ص.�ص.و.

ملالكها.عبداهلل.اأحمد.محمود.اآل.حرم..
�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

ا�شم.ال�شركة:.�شركة الفيلق لالأمن �س.�س.و ملالكها عبداهلل اأحمد محمود اآل حرم  
رقم.القيد.:102023 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/7/26   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�شركة: اأن�شطة الأمن اخلا�شة.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( عبداهلل اأحمد محمود اآل حرم 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(عبداهلل اأحمد محمود اآل حرم

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(عبداهلل اأحمد محمود اآل حرم



36
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

ملخ�ص.عقد.�شركة
بالزا.45.�ص.�ص.و.

ملالكتها.�شمو.ال�شيخة.العنود.بنت.محمد.بن.�شلمان.اآل.خليفة..
�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

ا�شم.ال�شركة:.بالزا 45 �س.�س.و ملالكتها �شمو ال�شيخه العنود بنت محمد بن �شلمان اآل خليفة..
رقم.القيد.:102043 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/7/26   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�شركة:  اأن�شطة خدمات الأطعمة وامل�شروبات - مع تقدمي ال�شي�شة

 اأن�شطة خدمات الأطعمة وامل�شروبات - املطاعم املخ�ش�شة للخدمات ال�شياح.

اأ - النقدي: -   راأ�شمال.ال�شركة:..
50000 ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( �شمو ال�شيخة العنود بنت محمد بن �شلمان اآل خليفة 

عدد احل�ش�س )10000( قيمة احل�شة )50( اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )%100(
 جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(�شمو ال�شيخة العنود بنت محمد بن �شلمان اآل خليفة

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(�شمو ال�شيخة العنود بنت محمد بن �شلمان اآل خليفة



37
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

ملخ�ص.عقد.�شركة
�شركة.راريتان.للتنظيفات.ت�شامن.

لأ�شحابها.محمد.بن.�شعيد.بن.باين.و�شركاه..
�شركة.ت�شامن

ا�شم.ال�شركة:.�شركة راريتان للتنظيفات ت�شامن لأ�شحابها محمد بن �شعيد بن باين و�شركاه  
رقم.القيد.:102087 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/7/27   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�شركة: التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- ح�شني اأحمد علي عبدعلي علي 

)%20( الن�شبة   )200( احل�ش�س  اإجمايل   )10( احل�شة  قيمة   )20( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية( 2- محمد بن �شعيد بن باين احلربي 

)%80( الن�شبة   )800( احل�ش�س  اإجمايل   )10( احل�شة  قيمة   )80( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(ح�شني اأحمد علي عبدعلي علي

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(ح�شني اأحمد علي عبدعلي علي



38
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

ملخ�ص.عقد.�شركة
ليليوم.القاب�شة.ذ.م.م..

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.ليليوم القاب�شة ذ.م.م  
رقم.القيد.:102088 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/7/27   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

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

اأ - النقدي: - 20000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- كونتاك�س بارترنز �س.�س.و 

)%30( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
)اإيطايل اجلن�شية( 2- م�شيمليانو قايل 

)%70( الن�شبة   )14000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )140( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- جعفر علي مكي ال�شعيد
م�شتوى التوقيع )منفرد()اإيطايل اجلن�شية(2- م�شيمليانو قايل

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

مدير)بحريني اجلن�شية(1- جعفر علي مكي ال�شعيد
رئي�س مجل�س الإدارة)اإيطايل اجلن�شية(2- م�شيمليانو قايل
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العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

ملخ�ص.عقد.�شركة
�شركة.اخلطوط.للمقاولت

لأ�شحابها.جواد.عبداهلل.و�شريكته.�شركة.ت�شامن..
�شركة.ت�شامن

ا�شم.ال�شركة:.�شركة اخلطوط للمقاولت لأ�شحابها جواد عبداهلل و�شريكته �شركة ت�شامن  
رقم.القيد.:102094 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/7/27   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�شركة: ت�شييد املن�شاآت العائمة

ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 100 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- جواد عبداهلل اأحمد جمعة 

)%50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- زهراء عباهلل ادحمد جمعة 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- جواد عبداهلل اأحمد جمعة
م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(2- زهراء عباهلل ادحمد جمعة

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

مدير)بحريني اجلن�شية(1- جواد عبداهلل اأحمد جمعة
رئي�س مجل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(2- زهراء عباهلل ادحمد جمعة



40
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

ملخ�ص.عقد.�شركة
موا�شم.مطعم.و�شي�شة.ذ.م.م..
�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.موا�شم مطعم و�شي�شة ذ.م.م  
رقم.القيد.:102099 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/7/27   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

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

اأن�شطة خدمات الأطعمة وامل�شروبات - مع تقدمي ال�شي�شة.

اأ - النقدي: - 20000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- اأحمد محمد اأحمد علي داداباي 

)%40( الن�شبة   )8000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )80( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- �شبري محمد اأحمد علي  داداباي 

)%30( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 3- عزيز اأ�شغر محمد ميتاوال 

)%30( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1- اأحمد محمد اأحمد علي داداباي
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2- �شبري محمد اأحمد علي  داداباي

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(3- عزيز اأ�شغر محمد ميتاوال

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1- اأحمد محمد اأحمد علي داداباي
ع�شو مجل�س المديرين)بحريني اجلن�شية(2- �شبري محمد اأحمد علي  داداباي

ع�شو مجل�س المديرين)بحريني اجلن�شية(3- عزيز اأ�شغر محمد ميتاوال
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العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

ملخ�ص.عقد.�شركة
�شاليغو.للمقاولت.والرتكيب.ذ.م.م..

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.�شاليغو للمقاولت والرتكيب ذ.م.م  
رقم.القيد.:102336 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/8/1   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�شركة: ت�شييد امل�شاريع اخلا�شة باملنافع.

اأ - النقدي: - 100 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -     

عنوان ال�شركة:
مبنى ط 38             طريق 32                املالكية

الهاتف: 33433114        

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- ال�شيدجعفر ح�شني جعفر محمد محفوظ 

)%50( الن�شبة   )5000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )50( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية( 2- تقي محمد علي مهدي ابراهيم  زين الدين 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(تقي محمد علي مهدي ابراهيم  زين الدين

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

ع�شو جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(تقي محمد علي مهدي ابراهيم  زين الدين
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العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

ملخ�ص.عقد.�شركة
�شركة.نور�شاد.للحفريات.�ص.�ص.و.

وملالكتها.ال�شيدة.ي�شرى.عبدالعزيز.اآل.حرز..
�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

ا�شم.ال�شركة:.�شركة نور�شاد للحفريات �س.�س.و وملالكتها ال�شيدة ي�شرى عبدالعزيز اآل حرز  
رقم.القيد.:102340 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/8/1   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�شركة: اأن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�شناعي الأخرى - مقاولت تنظيفات,

ت�شييد املباين, اأعمال الهدم وحت�شري املواقع, الرتكيبات الكهربائية.

اأ - النقدي: - 500 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( ي�شرى عبدالعزيز اأحمد ح�شني اآل حرز 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(ي�شرى عبدالعزيز اأحمد ح�شني اآل حرز

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(ي�شرى عبدالعزيز اأحمد ح�شني اآل حرز
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ملخ�ص.عقد.�شركة
ميمونة.وفاطمة.لإعمال.الديكور.

لأ�شحابها.ميمونة.و�شريكتها..
�شركة.ت�شامن

ا�شم.ال�شركة:.ميمونة وفاطمة لإعمال الديكور لأ�شحابها ميمونة و�شريكتها  
رقم.القيد.:102399 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/8/2   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�ص.ال�شركة: اإكمال املباين وت�شطيبها, واأعمال الديكور.

اأ - النقدي: - 100 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- فاطمة عبدالر�شول ح�شن اإبراهيم 

)%50( الن�شبة   )1000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )20( احل�ش�س  عدد 
)بحرينية اجلن�شية( 2- ميمونة اأحمد ال�شيخ خلف اأحمد الع�شفور 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(ميثم جميد عبداهلل من�شور حجري

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(1- فاطمة عبدالر�شول ح�شن اإبراهيم
ع�شو مجل�س الدارة)بحريني اجلن�شية(2- ميثم جميد عبداهلل من�شور حجري

نائب رئي�س مجل�س الدارة)بحرينية اجلن�شية(3- ميمونة اأحمد ال�شيخ خلف اأحمد الع�شفور
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ملخ�ص.عقد.�شركة
�شركة.ا�شبكتوم.ميديا.�ص.�ص.و

.ملالكتها.نورة.عبداهلل.حمد.الدو�شري..
�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

ا�شم.ال�شركة:.�شركة ا�شبكتوم ميديا �س.�س.و ملالكتها نورة عبداهلل حمد الدو�شري  
رقم.القيد.:102402 

تاريخ.التاأ�شي�ص:2016/8/2   
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
العامة,  العالقات  اأن�شطة  ال�شبكة,  بوابات  احلا�شوبية,  الربجمة  اأن�شطة  ال�شركة:  اأغرا�ص.
موؤ�ش�شات ووكالت الدعاية والإعالت, اأن�شطة الت�شميم اجلرافيكي, اأن�شطة الت�شوير, تنظيم 

املوؤمترات واملعار�س التجارية, البيع عن طريق الإنرتنت.

اأ - النقدي: - 100 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( نورة عبداهلل حمد الدو�شري 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحريني اجلن�شية(نورة عبداهلل حمد الدو�شري

اأع�شاء.جمل�ص.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(نورة عبداهلل حمد الدو�شري
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم

رقم.الدعوى:.4/7830/2012/04
بيع.باملزاد.العلني

ف�شاء(  )ار�س  بالجفير  الكائن  العقار  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلـــن 
الم�شجل بموجب المقدمة رقم )15234/2006( والت�شجيل رقم )114836( الخا�س بالمحكوم 
عليه/ ماهر عبدالكريم علي عبدالعال على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره -/1105680  
دينارًا تاريخ المزايدة 2016/9/6. المكان: قاعة محكمة التنفيذ الرابعة. الوقت: ال�شاعة -/9 

�شباحا. 
عبدالحفيظ  �شابر  �شعيد  بالدلل/  بالت�شال  المزايدة  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
الر�شمي  الدوام  اأوقات  خالل  العدل  بوزارة  التنفيذ  ادارة  اأو   39176004 رقم  هاتف  من�شور 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  وذلك  اأو  اعاله  المحددين  والوقت  والمكان  بالتاريخ  بالح�شور  اأو 

.4/07830/2012/04
قا�شي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.8/1065/2013/04
بيع.باملزاد.العلني

�شركة  عليه/  بالمحكوم  الخا�س  العقار  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
المالية والم�شجل بموجب المقدمة رقم )7698/2009(  للتجارة والمقاأولت والخدمات  �شعد 
والوثيقة رقم )29853( وذلك بتاريخ 2016/8/30, على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي وقدره 

ــــ/5.500.000  دينارًا )خم�شة ماليين ون�شف مليون  دينارًا(.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل/ نادر يو�شف ر�شدان هاتف )39400533( 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.8/01065/2013/04
محكمة.التنفيذ.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/14027/2015/04
بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني المنقولت الخا�شة بالمحكوم عليه/ نا�شر 
�شالم خمي�س الرواحي والمتواجدة في �شقة 21 مبنى 1386 طريق 838 مجمع 208 وذلك بتاريخ 

2016/9/11. والمنقولت هي: ح�شب الك�شف المرفق.
هاتف  القا�شمي  علي  عبدالحميد  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
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)39635665( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 
رقم 5/14027/2015/04.

محكمة.التنفيذ.الرابعة

رقم.الدعوى:.2/1770/2016/04
بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليه/ �شركة 
هون�شت البحرين الوكيتية للتجارة والتكنولوجيا وعنوانها �شقة رقم 143 مبنى 3770طريق 371 
مجمع 1203 مدينة حمد وذلك في يوم 2016/8/31. والأغرا�س هي: عدد7 ثالجات 2عدد 4 

ميزان الكتروني عدد 1 اآلة لفرم اللحم عدد 1 اآلة لقطع اللحم عدد3خزانة حديد.
هاتف  احمد  ح�شن  محمد  محمد  الــدلل  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)39444828( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 2/01770/2016/04.
قا�شي.محكمة.التنفيذ

رقم.الطعــن:10/2016/620/4
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطـاعن: دلل محمد مياه وغيره. وكيله المحامي عي�شى فرج بور�شيد. مكتب 10/9 مبنى 453 
طريق 1518 المنامة 315. المطعون �شـدهم: اأوربلين للديكور. مبنى 1669 طريق 229 مجمع 
302. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد ال�شحيح م�شتوفيا لكافة عنا�شره 
ال�شكلية. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه بال�شتناد لما �شابه من مخالفات للقانون وفي 
المادة 8 ال�شادرة بقانون الخت�شا�س بفقرتيها الأولى والثانية والت�شدي للطعن حكما اجابة 
الطاعنان لجميع طلباتهما المقدمة امام محكمة اأول درجة وال�شتئناف ا�شتنادا لن�س المادتين 
المقررة  اأو  بها  المدفوع  العمل والثبات  المرافعات وكذلك لمواد قانون  223 و244 من قانون 
لذلك اأو بالإحالة الى الدائرة التي ا�شدرت الحكم المطعون فيه لتق�شي فيه حكما جديدا يوؤكد 
حقوق الطاعنان العمالية الثابتة بقوة القانون. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف و 
مقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقا�شي والقائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق 

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

وكيل.محكمة.التمييز
رقم.الطعــن:.10/2016/572/9

تبليغ.طعن.بالتمييز
 10/9 مكتب  بور�شيد.  فرج  عي�شى  المحامي  وكيله  مياه.  �شان  لتي  الدين  عالء  الطـاعـــن: 
مبنى 453 طريق 1518 المنامة 315. المطعون �شـدهم: جنات النجف للخ�شروات والفواكه. 
الميعاد  لتقديمه في  الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل  مبنى 433 طريق 319 مجمع 236. طلبات 
لمخالفته  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  المو�شوع  وفي  عليه.  الواردة  ال�شباب  �شامال  ال�شحيح 
والخطاأ في تطبيقه وتاأويله ولحالت البطالن التي �شملته ا�شتنادا لن�س المادة 8 ال�شادرة من 
قانون الخت�شا�س بفقرتيها الأولى والثانية وكذلك لمواد قانون العمل والثبات والمدفوع بها 
باأحقية الطاعن  لطلباته  المقررة لذلك والت�شدي للطعن حكما بتعديله  والق�شاء مجددا  اأو 
اأول درجة وال�شتئناف ا�شتنادا  الواردة في مذكرة ك�شف الطلبات لدى وزارة العمل و محكمة 
لن�س المادتين 223 و244 من قانون المرافعات ب�شاأن  الثر الناقل لال�شتئناف كونه م�شتحقا 
لها اأو بالإحالة للدائرة التي ا�شدرته لتق�شي فيه حكما جديدا باأحقيته لكافة طلباته. ت�شمين 
والقائدة  التقا�شي  درجات  عن  المحاماة  اتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  �شده  المطعون 

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

ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز

رقم.الدعوى:.4/13961/2015/02
تبليغ.باحل�شور

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

  لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/8/21م لنظر الدعوى ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العمالية
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رقم.الدعوى:.3/07176/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. المدعى عليه: ال�شيد خلف ابراهيم ح�شن الج�شا�س �شاحب 
 5943601 رقم:  تجاري  �شجل   .550121080 ال�شخ�شي:  الرقم  اإنترنا�شيونال.  منترو  مطعم 

مو�شوع الدعوى: 4788/500  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/00648/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: فا�شل محمد ح�شن البدو. وكيل المدعي: نبيل نا�شر ها�شم الق�شاب. المدعى عليه: 
مع  دينارًا    1777/200 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغامدي.  خرا�س  عبداهلل  علي  عبداهلل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/16740/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عبدالح�شين  طارق  علي  عليه:  المدعى  العبا�شي.  عبداهلل  عبدالرحيم  محمد  عادل  المدعي: 
ابراهيم الق�شاب. الرقم ال�شخ�شي: 850611474. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 277  دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/05205/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة كلرز دومز للتجارة ذ.م .م. وكيل المدعية: ح�شين عقيل يو�شف احمد الح�شن. 
المدعى عليها: ترتيل للتجارة العامة ل�شاحبها عالء عبدالنبي الع�شفور. �شجل تجاري رقم: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا    692 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .60599-1

المحاماة.
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  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.1/06062/2016/02

تبليغ.باحل�شور
العرادي.  علي  محمد  اإيمان  المدعي:  وكيل  عبداهلل.  عي�شى  احمد  عبدالجليل  حمد  المدعي: 
المدعى عليه: ي�س اآي دو للزهور والأفراح. �شجل تجاري رقم :3-27956. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 500/1278  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/04141/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة امريكان اك�شبري�س )امك�س ال�شرق الأو�شط(. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان 
 720235537 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMAD MUNEER BUTT عليه:  المدعى  اأحمد. 

مو�شوع الدعوى: 3878/843  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/04033/2016/02
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الأهلي  المدعي: 
AJISH KUMAR RAJAPPAN VALIYAKALAYIL. الرقم ال�شخ�شي: 790822100 مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 175/ 849  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/16536/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
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MICHAEL TAMAAMANUA FAASOLO. الرقم ال�شخ�شي: 670154776 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 444/ 674  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/09480/2010/02
تبليغ.باحل�شور

زهير  عليه:  المدعى  عبدالح�شين.  علي  وجيهه  المدعية:  وكيل  البوارج.  مفرو�شات  المدعية: 
  530 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740207857 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  ح�شين  عبدالر�شا 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/07915/2016/02
تبليغ.باحل�شور

البوارج. المدعى عليها: وجيهة علي عبدالح�شين حمد رقمها ال�شخ�شي  المدعية: مفرو�شات 
761206140. فاطمة مو�شى المجدوب الكوزي رقمها ال�شخ�شي 790222477.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/04034/2016/02
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الأهلي  المدعي: 
  967/202 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .74057357 ال�شخ�شي:  الرقم   .BABU KUNIYIL

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.9/05138/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعي:  وكيل  لالإلكترونيات.  الدار  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:841027129.  الرقم  البلو�شي.  عبداهلل  �شليمان  وليد 

500/4750  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/00321/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بدر بن �شابر بن محمد ال�شراقي الدو�شري. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف   
المدعى عليه: �شراج لخدمات الأيدي العاملة. �شجل تجاري رقم: 4-7570. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 853  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/07084/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 MERCY المدعي: �شالون تيما للتجميل. وكيل المدعي: عبدعلي حمزة الع�شفور. المدعى عليها
  500/2120 الدعوى:  مو�شوع   .780667590 ال�شخ�شي:  الرقم   .POLESTICO ARIBACA

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/05565/2016/02
تبليغ.باحل�شور

للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل.  المدعية: الهيئة العامة 
الدعوى: طلب  مو�شوع  رقم: 89389.  تجاري  �شجل  للمقاأولت.  تاك�شي  �شركة  عليها:  المدعى 

مبلغ 1114/786  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.3/17775/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعى  العريبي.  عبداهلل  اأحمد  علي  المدعي:  وكيل  للعقارات.  يونيفر�شال  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .640900313 ال�شخ�شي:  الرقم   .JENS BARGHORN عليه 

1151/800  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/05561/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة بيبي �شايد ديفلوبمنت�س. �شجل 
تجاري رقم: 80449. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 690/166  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/03935/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الأهلي  البنك  المدعي: 
HILAL ALI KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 690826141. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4040/853  

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/05129/2016/02
تبليغ.باحل�شور

�شلطان محمد.  نور  المدعية: ح�شن محمد  وكيل  التجارية.  العريان  �شركة مجموعة  المدعية: 
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الدعوى:  مو�شوع   .5414392 رقم:  �شفر  جواز   .ISHARA ARACHCHIGE عليها:  المدعى 
طلب مبلغ 1308/500  دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.4/06598/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: ح�شين بن عبد العزيز بن تركي القارة. المدعى عليه: الماجد لالأيدي العاملة. �شجل 
تجاري رقم: 34092-5. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500/2534  دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/06517/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. ممثلها: احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 
الدعوى  مو�شوع   .1-87061 رقم:  التجاري  ال�شجل  علي.  رجب  علي  زهراء  موؤ�ش�شة  عليها: 

768/441  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/14753/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .580103242 ال�شخ�شي:  الرقم  حاجي.  علي  عبا�س  ا�شماعيل 

051/1629  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.9/06287/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعية: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليه: ثاني 
�شبيت العقاب بخيت. الرقم ال�شخ�شي: 850133564. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500/4750  

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/19853/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 MALIK :المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
NAVEED AFZAL AFZAL AWAN. الرقم ال�شخ�شي:810572907. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 902/2741  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

المدعي: بنك البركه الإ�شالمي. وكيل المدعي: اأحمد علي عراد. المدعى عليه: قي�شر عبدالرزاق 
�شفر نظام. الرقم ال�شخ�شي: 721106749. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 294/3070  دينارًا 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/02739/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
  580/382 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .831043776 ال�شخ�شي:  الرقم   .HIROKI ANDO

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/03663/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .5904002574 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAMY EL SAGHIR عليه 

938/3480  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/03905/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البطاقة )كارد كومباني �س.م.ب.م(. وكيل المدعي: رباب عبدالنبي العري�س 
مع  دينارًا    2149/820 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الفتني.  يو�شف  ا�شماعيل  عليه:  المدعى 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/05666/2016/02
تبليغ.باحل�شور

�شجل  وال�شور.  للبراأويز  الدانة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
تجاري رقم: 30386. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 382/768  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/05570/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعية: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليه: نجم 
الدين نايل اآدم تبن. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1370  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
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اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/20587/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: حمد محمد علي را�شد فخرو. وكيل المدعي: فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليه: 
ح�شن جمعه عامر احمد المهزع. الرقم ال�شخ�شي: 680100431. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

3188  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/03131/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: بهيه احمد معيوف معيوف. وكيل المدعية: محمد علي الوطني. المدعى عليه: جعفر 
  196/500 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870604392 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  جواد  ح�شن 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/15898/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه 
VENUS DEL ROSARIO BUNAGAN. الرقم ال�شخ�شي: 590824600. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1822/141  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.1/01363/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  المملكة.  جامعة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 930804104. مو�شوع الدعوى:  عليه: را�شد �شند را�شد ابراهيم الهرم�س. الرقم 

طلب مبلغ 965  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/04097/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البطاقة )كارد مومباني(. وكيل المدعية: رباب عبدالنبي العري�س. المدعى 
مع  دينار  مبلغ 500/5589   الدعوى: طلب  وال�شفريات. مو�شوع  لل�شياحة  ريمان  وكالة  عليها: 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/04093/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  العري�س.  عبدالنبي  رباب  المدعية:  وكيل  كومباتي.  كارد  البطاقة  �شركة  المدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  داغ�شتاني. مو�شوع  بن عبدالرحمن  بن محمد فخري  عليه: عبدالرحمن 

2726/277  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/04037/2016/02
تبليغ.باحل�شور

للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل.  المدعية: الهيئة العامة 
رقم:78225-1.  تجاري  �شجل  ليمتد.  مجازين  اأند  في  تي  ميديا  مها  �شطرة  عليها:  المدعى 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 223.6  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/13545/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعي:  وكيل  بوارج.  مفرو�شات  المدعي: 
عبدالنبي مح�شن مال علي عي�شى �شعدون. الرقم ال�شخ�شي: 580024008. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 417  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/06595/2016/02
تبليغ.باحل�شور

الحايكي.  المدعية: زينب عي�شى ح�شن  وكيل  التجارية ذ.م.م.  �شركة في�شل ها�شم  المدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي:900628014. مو�شوع  الرقم  احمد جمال محمد محمود.  عليه:  المدعى 

طلب مبلغ 757/500  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/03049/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة الجابرية لل�شفر وال�شياحة. وكيل المدعية: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى 
عليه عبدالغني عبدعلي ح�شن �شلمان. الرقم ال�شخ�شي:570014182. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 500/1405  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/22795/2014/02
تبليغ.باحل�شور

الرقم   .FIDELYN ZARATE QUINTOS عليه:  المدعى  الهمبرجر.  ار�س  مطعم  المدعي: 
ال�شخ�شي: 751111520. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 800/1519  دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/03917/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البطاقة كارد كومباني. وكيل المدعية: رباب عبدالنبي العري�س. المدعى عليه: 
عبدالوهاب ح�شن محمد علي نقي. الرقم ال�شخ�شي: 540106569. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

3195.424  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/02511/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  المملكة.  جامعة  المدعية: 
عليها: لبنى طارق ا�شماعيل محمد اإ�شماعيل. الرقم ال�شخ�شي: 850803667. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 994/500  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/02991/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: �شاحب خدمات رفاق. وكيل المدعي: اأحمد جا�شم عبداهلل. المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
نجمة نور البحرين. �شجل تجاري رقم: 52731. ال�شيد خليل ماجد مرزوق ماجد. الرقم ال�شخ�شي 
800707214. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3476/500  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.7/03139/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليه:  والعقارات.  لالإدارة  بنادورا  موؤ�ش�شة  فوده مالك  المدعي: عو�س محمد ح�شين 
م�شعل عبدالنبي عبداهلل ال�شعلة. المدعى عليها الثانية: �شركة برايميديا اإنترنا�شيونال. �شجل 
تجاري رقم   1-21355. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2120/500  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/11604/2010/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الدار لالإلكترونيات. وكيل المدعية: وجيهة علي عبدالح�شين. المدعى عليه: ال�شيد 
�شلمان �شعيد عبداهلل ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 790506009. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 869  

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/06922/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة ريدكون للمقاأولت. �شجل 
تجاري رقم: 2-38139. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 439/436  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/19348/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ماك ك�شتورز. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: مجيد ح�شن 
احمد عبا�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 550/2016  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.3/07845/2015/02

تبليغ.باحل�شور
ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 

الوداعي
�شندوق   .650319044 ال�شخ�شي:  الرقم   .PAUL SAJAN PATTASSERIL عليه:  المدعى 
بريد 30450. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 927/812  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/17730/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  المدعية:  وكيل  اك�شبر�س.  امريكان  �شركة  المدعية: 
MINERVA MABBORANG BUNAGAN. الرقم ال�شخ�شي: 721132707. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 800/1956  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/06523/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ربيع  يو�شف  ح�شن  ابراهيم  خليل  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
عبدالواحد ابراهيم ح�شين يو�شف ربيع. علي ابراهيم ح�شين ربيع. فوزيه ابراهيم ح�شين يو�شف 
ربيع. انت�شار ابراهيم ح�شن يو�شف ربيع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3689/155  دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.4/02177/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: جرانت ثورنتون – عبدالعال. وكيل المدعي: محمد عي�شى علي كاظم التاجر. المدعى 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .74630: رقم  تجاري  �شجل  العالمية.  كوبتك�س  �شركة  عليها: 

619/500  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة. 
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/02176/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  المدعية:  وكيل  اك�شبر�س.  امريكان  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750659866 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMED ELALFI

800/4963  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/00253/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري 
مو�شوع   .690901755 ال�شخ�شي:  الرقم  بوعبود.  علي  عبداهلل  علي  ح�شن  عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 887/046  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/00531/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة المطبعة ال�شرقية �س.م.ب. وكيل المدعية: حافظ علي محمد حاجيه. المدعى 
عليه: محمد جعفر ابراهيم يو�شف المحاري. الرقم ال�شخ�شي: 731105940. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 2304  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/19932/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 751006262. مو�شوع  الرقم  الذوادي.  في�شل خليفه احمد محمد 

مبلغ 800/1639  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/06993/2016/02
تبليغ.باحل�شور

الرقم  ال�شالم.  بن  بن ح�شن  علي  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي 810662085. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 524/422  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/07077/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البناء.  مواد  لتاأجير  النا�شر  موؤ�ش�شة  المدعية: 
التويجري

 .901204919 ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  عبدالرحمن  احمد  يو�شف  محمد  عليه:  المدعى 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1041  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/02815/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 761108998.  الرقم  الليل.  ابو  عبدالحميد ح�شن  يو�شف ح�شن 
طلب مبلغ 406/047  دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.2/06425/2016/02

تبليغ.باحل�شور
لالأعالم  بل�س  انفنتي  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
  016/2079 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .89467-1 رقم:  تجاري  �شجل  العامة.  والعالقات 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/05484/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
علي ا�شماعيل ن�شراهلل اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي:770805183. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

210/2991  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/08277/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:881110027.  الرقم  محمد.  احمد  ح�شن  عبداهلل 

800/1832  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.8/00765/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: ا�شماك دلمون. وكيل المدعي: عقيل ح�شن علي مو�شى. المدعى عليها: �شركة ذي بالزا 
مبلغ 3934/870   الدعوى: طلب  رقم: 82158. مو�شوع  تجاري  �شجل  الماأكولت ذ.م.م.  فناء 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/04931/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مهام العالمية لالإلكترونيات )مهامكو( �س.�س.و. وكيل المدعية: هدى �شعد اأحمد 
يو�شف. المدعى عليه: محمد ف�شل اهلل ح�شن ف�شل اهلل كلداري. الرقم ال�شخ�شي:720503744 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1169  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/01383/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
KUSHAL BAHADUR BUDHATHOKI. الرقم ال�شخ�شي: 700121870. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 680.625  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/01354/2004/02
تبليغ.باحل�شور

المدعين: علي احمد علي عبدالح�شين. رحيمه نا�شر رم�شان العبا�شي. وكيل المدعين: محمد 
الدعوى: طلب  المدعى عليه: طالل مطلق عيد عقاب. مو�شوع  الترانجه.  جعفر عبدالح�شين 

مبلغ 10000  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/17778/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عبدعلي علي ح�شين ح�شن عبا�س. وكيل المدعي: ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليه 
ZEESHAN ASLAM. الرقم ال�شخ�شي: 940722178. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1077/500  

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/02729/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: ليلى جعفر احمد كاظم احمد. وكيل المدعية: فاطمة ح�شن الحواج. المدعى عليها: 
�شركة قولدن بيوتي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5196/500  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/06084/2016/02
تبليغ.باحل�شور

�شجل  منجمنت.  لجول  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
تجاري رقم: 1-70472. مو�شوع الدعوى: 546/396  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/05572/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 880501316. مو�شوع  الرقم  البلو�شي.  نورالدين محمد  حمد 



67
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

500/3481  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/08226/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: مفرو�شات بوارج. وكيل المدعية: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليها: وجيهه 
علي عبدالح�شين حمد. الرقم ال�شخ�شي: 761206140.  

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.7/00693/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة داداباي لل�شفريات. وكيل المدعية: حميد محمد محمود علي. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .2-32924 رقم:  تجاري  �شجل  ذ.م.م.  لل�شفريات  لجون  مركز 

2275/827  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/04694/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة يو.ا�س.ار لخدمات الحفر. 
الر�شوم  مع  دينارًا    517.966 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .56263 رقم:  تجاري  �شجل 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/19664/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعي: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليه: محمد 
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الدعوى: طلب مبلغ 800/1302   ال�شخ�شي: 880117559. مو�شوع  الرقم  الفالح.  وي�س  فالح 
دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.7/04761/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: بنك البركة الإ�شالمي. وكيل المدعي: اأحمد علي عراد. المدعى عليه: ال�شيد ماجد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840703970 ال�شخ�شي:  الرقم  الوداعي.  ماجد  �شبر  ح�شن 

229/779  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/10213/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: اقبال ابراهيم ح�شين جلوان. وكيل المدعية: حمد جا�شم ابراهيم حربي. المدعى 
عليها: �شركة ورلد ميرت�شانت كورب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500/2702  دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/23003/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
مو�شوع   .640517447 ال�شخ�شي:  الرقم   .BALAKRISHNA MUDHANNA SHETTY

الدعوى: طلب مبلغ 827.589  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.9/00471/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 640439977. مو�شوع  الرقم   .RAGHUNATH THORAYIL

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/02785/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه: محمد  المدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  المدعي: هدى  وكيل  اللي.  للحا�شب  نافع  المدعي: 
علي جامع مو�شى العقل. الرقم ال�شخ�شي:920911927. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 425/300  

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/04977/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 BRIAN :المدعي: نادي يخت البحرين. وكيل المدعي: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه
SEAN HARRIGAN. الرقم ال�شخ�شي: 690124600. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 512  دينارًا 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/04031/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  المحرقي.  احمد  علي  ح�شان  المدعي:  وكيل  بنك.  ت�شارتد  �شتاندرد  المدعي: 
تي�شترز ت�شوي�س �س.�س.و لمالكها اإلدو�س ماثاي. �شجل تجاري رقم: 77393. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 5059/380  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/07531/2016/02
تبليغ.باحل�شور

العي�شف.  علي  بن  موؤ�ش�شة جا�شم  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا    2636.265 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .90039-2 رقم:  تجاري  �شجل 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/07549/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة اأبو عامر لتاأجير المعدات. وكيل المدعية: علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى 
عليه: ابراهيم ح�شن محمد الحاج بن علي. الرقم ال�شخ�شي: 730104931. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1131.5  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/05278/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  والكويت.  البحرين  بنك  المدعي: 
احمد غلوم علي عبداهلل الجناحي. الرقم ال�شخ�شي: 660400057. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4016/736  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/03866/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: خليل بن ابراهيم كانو. وكيل المدعي: فاطمة ح�شن الحواج. المدعى عليها: خدمات 
�شفينة القر�شان. �شجل تجاري رقم: 57917. مو�شوع الدعوى: 500/961  دينار مع الر�شوم 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/02413/2016/02
تبليغ.باحل�شور

اأحمد عبداهلل العريبي.  المدعية: �شركة يونيفر�شال للخر�شانة الجاهزة. وكيل المدعية: علي 
الدعوى  مو�شوع   .1-59501 رقم:  تجاري  �شجل  للخدمات.  ريلكوب  �شركة  عليه:  المدعى 

850/2824  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/06238/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعي: محمد عيد الح�شيني. المدعى 
عليه: ح�شن علي احمد حبيب ال ربيع. الرقم ال�شخ�شي: 860206564. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 781/520  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/06472/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينار    302/384 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .MUHAMMAD SULEMAN

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.9/12389/2015/02
تبليغ.باحل�شور

قاهري.  عبدالح�شين  علي  ال�شيد  جالل  المدعية:  وكيل  للمقاأولت.  الأهلية  �شركه  المدعية: 
مع  دينار    500/1067 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ك�شن.  كون�شتر  مارفيدا  عليها:  المدعى 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/13616/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري 
 .671023799 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  البوحدود  عبداهلل  ح�شن  محمد  عليه:  المدعى 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2293/180  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.3/14021/2015/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 631022848.  الرقم   .BARUN KHAN ABDUL KHAN

مبلغ 700/891  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/05673/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
عادل احمد عبداهلل احمد بحر. الرقم ال�شخ�شي: 610102818. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

357  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/05501/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: اإليت لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: هيثم ح�شن مبارك ح�شين بوغمار. المدعى 
الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي: 940711125.  الرقم  عبداهلل.  �شالم  قايد  ابراهيم حمود  عليه: 

طلب مبلغ 332  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة.

رقم.الدعوى:.6/05904/2016/02
تبليغ.باحل�شور

را�شد  المدعية:  وكيل  المعار�س.  وتنظيم  لال�شت�شارات  تارجت  فير�شت  موؤ�ش�شة  المدعية: 
تجاري  �شجل  انترنا�شونال.  بيكو  �شركة  عليه:  المدعى  عبدالرحمن.  ابراهيم  عبدالرحمن 
رقم 43008. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 432  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/02112/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: جرانت ثورنتون – عبدالعال. وكيل المدعي: محمد عي�شى علي كاظم التاجر. المدعى 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-63901 رقم:  تجاري  �شجل  للديكور.  وايت  اند  بالك  عليه: 

500/533  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/03420/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 sungwon المدعية: �شركة المل للخدمات. وكيل المدعية: علي ح�شين ثامر. المدعى عليه: 
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corporation. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3231/875  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/05971/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فير للتجارة وال�شيانة. وكيل المدعية: بتول نا�شر علي ابراهيم نا�شر. المدعى 
عليها: �شكة ب�شم اهلل للمقاأولت والتجارة. �شجل تجاري رقم: 55873. مو�شوع الدعوى: 450/ 

3688  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/01726/2015/02
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليها  المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيل المدعي: عي�شى 
مو�شوع   .750151820 ال�شخ�شي:  الرقم   .SANAULLAH FAROOQUI MOHAMMED

الدعوى: 629/133  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

641230869 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 703/1619  دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.3/15038/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  ح�شن.  علي  الهام  المدعي:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
BENJAMIN SHEBY MESHACH. الرقم ال�شخ�شي: 920108075. مو�شوع الدعوى  عليه 

3765/587  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/14284/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني. المدعى 
ال�شخ�شي: 770820115. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  ANIL KUMAR NALLI. الرقم  عليها 

987/496  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/20135/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيل المدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليها: 
الدعوى  مو�شوع   .740549839 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANIL THOTTATHIL VARGHESE

1812/202 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه: محمد 
�شديق ف�شل كل رحمه �شاه. الرقم ال�شخ�شي: 710605617. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 992/ 

4966  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/21672/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: ال�شركة البحرينية الكويتية للتاأمين. وكيل المدعية: عبدالغني ال�شيد حمزة قاروني. 
الر�شوم  مع  دينار   500/572 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عواجي.  يا�شر  عليه:  المدعى 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/21108/2015/02
تبليغ.باحل�شور

�شجل  للتاأمين.  الخليج  اتحاد  �شركة  عليها:  المدعى  مبارك.  �شعيد  حارب  عائ�شه  المدعية: 
تجاري رقم: 10155. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4177/500  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/03540/2016/02
تبليغ.باحل�شور

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

مبلغ 113/2764  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/04540/2016/02
تبليغ.باحل�شور

�شركة  عليها:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعية:  وكيل  الدولية.  التكافل  �شركة  المدعية: 



77
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

انف�شتيت ريلتي. �شجل تجاري رقم: 64495. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 539/582  دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.1/20830/2014/02

تبليغ.باحل�شور
ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
 .821101757 ال�شخ�شي:  الرقم  الفجري.  �شالح  علي  عي�شى  حمد  عليه:  المدعى  الوداعي 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 786.417 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.8/02628/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: حميد علي احمد المال. وكيل المدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليها: 
بناية   - التجارة  وزارة  مقابل  الدبلوما�شية  المنطقة  للتامين.  الكويتية  البحرينية  ال�شركة 
ال�شركة البحرينية الكويتية للتامين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500/639  دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/00890/2016/02
تبليغ.باحل�شور

الدين.  كمال  علي  ال�شيد  ح�شن  محمد  علي  المدعية:  وكيل  ماك�س.  كريدي  �شركة  المدعية: 
مو�شوع   .600603741 ال�شخ�شي:  الرقم  البلو�شي  خمي�س  ح�شن  محمد  ح�شن  عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 669/1691 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة



78
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

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

العري�س.  المدعية: رباب عبدالنبي  البطاقة كارد كومباني �س م ب م. وكيل  المدعية: �شركة 
المدعى عليه: ابراهيم هالل الهالل. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 960/2193  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/07918/2016/02
تبليغ.باحل�شور

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

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.7/08020/2009/02

تبليغ.باحل�شور
المدعى  عبدالح�شين.  علي  وجيهه  المدعية:  وكيل  ذ.م.م.  للكميوتر  ال�شفير  �شركة  المدعية: 
عليه: عبدال�شالم عبداهلل م�شطفى محمود. الرقم ال�شخ�شي: 590157035. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1902/900  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

عليه  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  للكترونيات.  فاريا  المدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770311822 ال�شخ�شي:  الرقم   .SULEIMAN ABDI MOHAMED

مبلغ 500/3918  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/11625/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي 
المدعى  ال�شخ�شي: 730807126.  الرقم  البلو�شي.  ازاد دور محمد  الأول: علي  المدعى عليه 
 .761210342 ال�شخ�شي:  الرقم  البلو�شي.  مال  محمد  داد  رحيم  محمد  امينه  الثانية:  عليها 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288/738 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/11839/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعي: محمد عيد الح�شيني. المدعى 
عليه الأول: �شلمان علي خالد الهجر�س. الرقم ال�شخ�شي: 930303539. المدعى عليه الثاني: 
علي �شلمان علي خالد الهجر�س. الرقم ال�شخ�شي: 610068660. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1461/872  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليهما المذكوران اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/04263/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  الدار  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770711162 ال�شخ�شي:  الرقم  زامط.  عبده  قائد  محمد 

500/3241  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.3/02916/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: �شانع ال�شناديق. وكيل المدعي: �شامي عي�شى �شيادي. المدعى عليه: عبداهلل محمد 
ادري�س تي�شير. الرقم ال�شخ�شي: 750400820. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 797.640  دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/05015/2016/02
تبليغ.باحل�شور

�شعد  المدعية: هدى  وكيل  �س.�س.و.  لالإلكترونيات )مهامكو(  العالمية  مهام  �شركة  المدعية: 
اأحمد يو�شف. المدعى عليه: �شالح داأود مبارك علي. الرقم ال�شخ�شي: 650069749. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 349  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/04492/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  الدار  المدعية: 
جميل �شبيت العقاب بخيت. الرقم ال�شخ�شي: 870717669. مبنى :231 طريق :95, مجمع: 
949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 876  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة. 



81
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.6/09620/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: اندروا وليام 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا    2236 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  هيرو�س. 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/08938/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680234861 ال�شخ�شي:  الرقم   .RICKY LUMBONG LAD

1109.053  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/23677/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني. المدعى 
عليها: منيره فقير احمد احمد. الرقم ال�شخ�شي: 841011141. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/10267/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: مطبعة تايلو�س. وكيل المدعية: �شياء خلف خليل. المدعى عليه: ابراهيم نبيه حلمي 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500/3904  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/20721/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: مقاأولت الدوحه الخ�شراء. �شجل 
تجاري رقم: 28755. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4083.006  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/05413/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: ح�شان علي احمد المحرقي. المدعى عليه الأول: 
فراعنة الكمبيوتر. �شجل تجاري رقم: 50667-1. المدعى عليه الثاني: ح�شام ابراهيم حامد 
حامد  ابراهيم  ه�شام  الثالث:  عليه  المدعى   .780037308 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداللطيف. 
عبداللطيف الرقم ال�شخ�شي: 820002020. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4791.750  دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

طلب مبلغ 720  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.  
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.8/09860/2015/02
تبليغ.باحل�شور

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

3354.300  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/13985/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة منازل العقاريه. وكيل المدعية: رقيه مكي عبداهلل احمد. المدعى عليه: خالد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار    500/2466 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حماده.  محمد  علي 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/13985/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة منازل العقارية. وكيل المدعية: رقيه مكي عبداهلل احمد. المدعى عليه: خالد 
والم�شاريف  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 500/2466  دينارًا مع  علي محمد حماده. مو�شوع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/05564/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليها: ندى عبدالح�شين محمد ح�شين.  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1444.691  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.4/04690/2016/02

تبليغ.باحل�شور
للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة رابيد بروجكت تيكنولجي.  المدعية: الهيئة العامة 
الر�شوم  مع  دينارًا    624.516 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .86645 رقم:  تجاري  �شجل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/05368/2016/02
تبليغ.باحل�شور

خ�شير.  عمران  عبدالنبي  زهراء  المدعية:  وكيل  المعدات.  لتاأجير  امداد  موؤ�ش�شة  المدعية: 
   711235570 ال�شخ�شي:  الرقم   .EDWIN LOZANO JAYLONI JAYLONI عليه:  المدعى 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 579  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/04038/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليهما: �شركة بداية لالإعالنات والعالقات 
ح�شين  حبيب  اأكبر  علي  �شيرين  حبيب,  اأكبر  علي  اني�شة  بو�شهري,  م�شاريع  �شركة  العامة. 
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بو�شهري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500/3993  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

قد  باأنها  اأعاله  المذكورتان  عليهما  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا     
حددت جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.4/04155/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: ح�شان علي احمد المحرقي. المدعى عليه: كوانزو 
لمواد البناء والدوات الكهربائيه. المدعى عليه: محي ال�شيد يا�شين محمد. الرقم ال�شخ�شي 
540901822. المدعى عليه: �شاميه فوؤاد محمد عبدالرحمن. الرقم ال�شخ�شي: 590210840 
مبنى :179 طريق :9 مجمع: 701 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5106.750  دنانير مع 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

2374.456  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/14622/2015/02
تبليغ.باحل�شور

اآل خليفه. وكيل المدعية: حافظ علي محمد  المدعية: ال�شيخة عائ�شة بنت محمد بن �شلمان 
حاجيه

المدعى عليها: ال�شركة البحرينية الكويتية للتامين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1770  دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/14900/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: الهام علي ح�شن. المدعى عليه 
عليها  المدعى   .611202344 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  فرج  خمي�س  لحدان  انور  الأول: 
الثانية زهره انور لحدان خمي�س الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 901209341. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 5095.296  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/01939/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عي�شى عبدعلي عي�شى ابراهيم الدعي�شي. وكيل المدعي: ا�شامه محمد علي اإبراهيم. 
مو�شوع   .540119202 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شيد.  احمد  ا�شماعيل  ها�شم  علي  عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 489.5  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة.

رقم.الدعوى:.8/23729/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الأو�شط المحدود. وكيل المدعي: عبدالرحمن يعقوب 
ال�شخ�شي  الرقم   .DIMITRIOS NIKOLAOS TRINGAS عليه:  المدعى  ال�شوملي.  يو�شف 
780557514. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4654.499  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.7/08572/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بنك البحرين الوطني. وكيل المدعي: عبدالغني ال�شيد حمزة قاروني. المدعى عليها: 
�شمينه محمد �شادق محمد اأكبر. الرقم ال�شخ�شي: 650203585. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4891.120  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

المدعي: يو�شف عادل عبدالرحيم محمد, عمر عادل عبدالرحيم محمد, معاذ عادل عبدالرحيم 
محمد عبداهلل, عادل عبدالرحيم محمد عبداهلل, حنان �شلطان عبدالرحيم محمد الن�شاري, 
المدعى عليها:  العاكول.  المدعي: عذال �شالح حمود  وكيل  فاطمه عادل عبدالرحيم محمد. 
ال�شركة المتحدة للتاأمين, لورين�س ديفد �شتاندر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500/3669  دينار 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/06314/2015/02
تبليغ.باحل�شور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
الوداعي المدعى عليها: امال احمد ح�شن بنى عطا. الرقم ال�شخ�شي: 830755101. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 875.690  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/22582/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
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LAKSHMIKANTHAN BOSE. الرقم ال�شخ�شي: 810428075. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1770.768  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

الدعوى: طلب مبلغ 1873.610  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/12460/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  قاروني.  حمزة  ال�شيد  عبدالغني  المدعي:  وكيل  الوطني.  البحرين  بنك  المدعي: 
عليه: جمال محمد الحاج خليل. الرقم ال�شخ�شي: 710443790. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2140.516  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.3/04870/2014/02
تبليغ.باحل�شور

ال�شوملي   يعقوب  عبدالرحمن  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليها: امل خليل ابراهيم عبداهلل ال�شائغ. الرقم ال�شخ�شي: 830604669. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 4604.251  دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/06415/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة م�شباح المملكة للمقاأولت  
الر�شوم  مع  دينارًا   621.465 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .67383-8 رقم:  تجاري  �شجل 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/01802/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: موؤ�ش�شة 3 ام لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: ح�شين عقيل يو�شف احمد الح�شن. 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 650107055. مو�شوع  الرقم  را�شد علي.  ابراهيم  المدعى عليه: عي�شى 

طلب مبلغ 137  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/06998/2016/02
تبليغ.باحل�شور

�شلمان  ح�شن  �شالم  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
احمد. �شجل تجاري رقم: 5-9574. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 349.086  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. المدعى عليها: موؤ�ش�شة جوهرة الجزيرة لمقاأولت التنظيفات 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 800/1523  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاجير معدات البناء. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
مو�شوع   .38610 رقم:  تجاري  �شجل  للمقاأولت.  الركبان  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  التويجري. 
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الدعوى: طلب مبلغ 676.905  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.8/08042/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: فاريا لالإلكترونيات, وكيل المدعية: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليها: 

وجيهة علي عبدالح�شين حمد. الرقم ال�شخ�شي: 761206140.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

الدعوى: طلب مبلغ 2150.500  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/02643/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   .691030723 ال�شخ�شي:  الرقم   .JERRY DE JESUS LANSANGAN



92
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

طلب مبلغ 1656.031  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/14201/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  المحرقي.  احمد  علي  ح�شان  المدعي:  وكيل  بنك.  �شتاندرت�شارترد  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790850990 ال�شخ�شي:  الرقم   .HARIS HAFEEZ KHAN

1899.500  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/20929/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:   وكيل  بنك.  �شتي  المدعي: 
ANTONIO TOBIAS MONTEMOR. الرقم ال�شخ�شي: 740619330. مبنى :582 �شقة :11 

الر�شوم  دينارًا مع  مبلغ 690.26   الدعوى: طلب  باربار. مو�شوع  :2619, مجمع: 526  طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/02624/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعي: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي 
المدعى عليه: عبداهلل محمد ح�شن مهدى. مبنى :793 طريق :310, مجمع: 1203 مدينة حمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 829.337  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.5/04454/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ال�شيد  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعية:  وكيل  الدوليه.  التكافل  �شركة  المدعية: 
مرت�شى علوي يو�شف عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 790508915. مبنى :25 طريق :3 مجمع: 606 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 1186  دينارًا مع  الخارجية. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/06583/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بيت التمويل الوطني. وكيل المدعي:  جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليها: ب�شمه 
محمد عي�شى عبداهلل الذوادي. مبنى :138 طريق :102, مجمع: 109 الحد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1633.722  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/04952/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بنك البركه الإ�شالمي. وكيل المدعي: اأحمد علي عراد. المدعى عليها: فاطمة �شلطان 
احمد عبداهلل ال�شعود. مبنى :636 �شقة :1 طريق :1021, مجمع: 110 الحد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 686.482  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/06/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/11859/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
�شقة   1514: مبنى   .570210747 ال�شخ�شي:  الرقم   .NARAYAN VIDIADOR LOTLIKAR

12 طريق :5747, مجمع: 356 ال�شالحية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 378.499  دينارًا مع 
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/22912/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
ال�شخ�شي  الرقم   .JULIIUS KEN CONSTANTINO CONSTANTINO BACINILLO

800159314. مبنى :1137 �شقة :6 طريق :2113, مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 1153.085  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/08798/2014/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
SHUHAIL ABDUL MAJEED MAJEED. الرقم ال�شخ�شي: 780418743. مبنى :203 �شقة 

:2 طريق :2711, مجمع: 227 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1795.574  دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/03643/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  المدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  المدعي: 
ال�شخ�شي  الرقم   .PERVAIZ HUSSAIN MUHAMMAD MUHAMMAD AKHTAR عليه 
مو�شوع  الغربي.  الرفاع   906 �شلمان مجمع:  ال�شيخ  �شارع  :1900 طريق:  مبنى   .700647988

الدعوى: طلب مبلغ 655.62  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/16182/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
 199: مبنى   .720221331 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMAD ZIAUR ALA UDDIN MIA

�شقة :31 طريق :318, مجمع: 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1208.409  دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.4/05726/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: محمود يعقوب يو�شف جا�شم. المدعى عليها: 
 2625: مبنى  عبدالرحمن.  عبدالرحيم  محمد  ع�شام  الجمركي,  للتخلي�س  �شا�شان  موؤ�ش�شة 
�شقة :14 طريق 1862, مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4054.25  دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/19580/2014/02
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
ا�شامه كمال ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 690232306. مبنى :43 �شقة :32 طريق :3002, مجمع: 
320 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2077.808  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.6/05714/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليها  
بدور عبدالحميد علي اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 810203731. مبنى :1836 طريق :4153, 
مجمع: 541 بني جمرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1807.012  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/18794/2015/02
تبليغ.باحل�شور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعي:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
الوداعي المدعى عليها: امل احمد ابراهيم مكي. الرقم ال�شخ�شي: 830203494. مبنى :113 
�شقة :11 طريق :219, مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2265.368  دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/04640/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة الم�شرق للتدريب. وكيل المدعية: اأحمد جا�شم عبداهلل. المدعى عليه: �شالح 
 245 مجمع:   ,458: طريق   589: مبنى   .910602093 ال�شخ�شي:  الرقم  جالل.  محمد  را�شد 
عراد مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 960  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/08310/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة الخليج لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى 
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عليه: رجاء ال�شنان. مبنى :1217 �شقة :42 طريق :4025, مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 449.6  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.6/06843/2016/02

تبليغ.باحل�شور
النم�شان  المدعي: احمد محمد جا�شم محمد  ال�شيارات وكيل  لتاأجير  المدعية: �شركة ريفيرا 

الدو�شري
المدعى عليه: مح�شن محمد ال�شيد محمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 651205417. مبنى :579 
�شقة :4 طريق :3813, مجمع: 538 الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2326  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/01402/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعية:  وكيل  للطباعة.  القب�س  دار  �شركة  المدعية: 
المدعى عليها: موؤ�ش�شة فيرجن ميديل. مبنى :956 طريق :1134, مجمع: 311 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 275  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/07532/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة عبا�س عبداهلل علي الأدرج   
الرقم ال�شخ�شي: 1-15253. مبنى :2578 طريق :463, مجمع: 304 المنامة ل�شاحبها عبا�س 
عبداهلل علي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 462.928  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/06420/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: ا�شواق ر�شاني. الرقم ال�شخ�شي: 
1-46367. مبنى :46367اأ طريق :1805, مجمع: 318 المنامة �شاحبته ر�شاني اأودم دومرونج 
�شرانكون. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 989.857  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/03596/2016/02
تبليغ.باحل�شور

الموؤيد   عبدالرحمن  توفيق  ايمن  المدعي:  وكيل  واأولده.  الموؤيد  خليل  يو�شف  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: �شامي مكي عبداهلل ال�شيخ, �شركة اليكتروالند لالإلكترونيات. مبنى :617 طريق 
:77, مجمع: 729 جرداب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4886  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/20804/2015/02
تبليغ.باحل�شور

�شلطان محمد.  نور  المدعية: ح�شن محمد  وكيل  التجارية.  العريان  �شركة مجموعة  المدعية: 
الرقم   .ROCHELLE JANE DULDULAO DULDULAO HAGUNOS عليه:  المدعى 
الدعوى:  ابو�شيبع. مو�شوع  :7307, مجمع: 473  :115 طريق  ال�شخ�شي 881239038. مبنى 

طلب مبلغ 1000  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.6/05319/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: زهير عبداللطيف عبدالوهاب علي  وكيل  المدعي: علي محمد ر�شا عبا�س مندكار. 
المدعى عليه: saida abdullaeva. الرقم ال�شخ�شي: 201604849. فندق فني�شيا غرقة رقم 
506 - بناية 387 طريق 1612 مجمع 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1050  دينارًا 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/05319/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: زهير عبداللطيف عبدالوهاب علي  وكيل  المدعي: علي محمد ر�شا عبا�س مندكار. 
المدعى عليه: saida abdullaeva. الرقم ال�شخ�شي: 201604849. فندق فني�شيا غرقة رقم 
506 - بناية 387 طريق 1612 مجمع 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1050  دينارًا 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/06166/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليها:  المدعى  المحرقي.  احمد  علي  ح�شان  المدعي:  وكيل  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
موؤ�ش�شة �شيراليون التجارية, يو�شف عبدالر�شول مال احمد النعيمي, ف�شيله من�شور علي ح�شن 
دروي�س مبنى :726 طريق :821, مجمع: 608 واديان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4408.25  

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/14831/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
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MUHAMMAD KAMRAN. الرقم ال�شخ�شي: 750302674. مبنى :299 �شقة :4 طريق 7905, 

مجمع: 579 الجنبية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1282.677  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.4/06424/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ا�شماعيل ح�شن علي العلي, محمد 
 12 �شقة   1720 مبنى  وال�شيانه.  البناء  لمقاأولت  الأوراق  �شركة  عبدالرحمن,  محمد  يو�شف 
الر�شوم  مع  دينارًا    611.508 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلي.   713 مجمع   ,2831 طريق 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/05127/2016/02
تبليغ.باحل�شور

�شلطان محمد.  نور  المدعي: ح�شن محمد  وكيل  التجارية.  العريان  �شركة مجموعة  المدعية: 
المدعى عليه: SINGH BISWARANJAN. مبنى :2260 �شقة :11 مجمع: 555 البديع. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1000  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/06521/2016/02
تبليغ.باحل�شور

الرقم  التجاري.  رحمة  ال  مركز  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 1-84421. مبنى :1661 طريق :85, مجمع: 505 مقابة �شاحبها مركز ال رحمه 
التجاري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1264.008 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/04528/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة اتحاد الخليج للتاأمين. وكيل المدعي: فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليه 
QAMAR UL HASSAN TAJ TAJ KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 810937905. مبنى :828 طريق 

:1032, مجمع: 310 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3200  دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/03138/2016/02

تبليغ.باحل�شور
ال�شيد عبا�س محمد كاظم �شالح.  عليه:  المدعى  مثنى م�شلح محمد.  المدعي: مازن �شالح 
:99, مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع  :696 طريق  ال�شخ�شي: 750102438. مبنى  الرقم 

الدعوى: طلب مبلغ 4242  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/08225/2016/02
تبليغ.باحل�شور

البنعلي. وكيل المدعية: طيبه احمد  المدعية: الدار لالإلكترونيات, علي عبداهلل علي الرا�شد 
علي  علي عبدالح�شين حمد, ح�شن عبداهلل ح�شن  وجيهه  عليها:  المدعى  احمد حميد.  ايوب 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/04702/2016/02
تبليغ.باحل�شور

الق�شاب.  اهلل  نعمت  علي  زينب  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
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اهلل  نعمت  علي  زينب  موؤ�ش�شة  �شاحبة  المنامة   330 مجمع:   .201604470 ال�شخ�شي:  الرقم 
  1068.229 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .3020 طريق   -  1150 مبنى   -  32 مكتب  الق�شاب 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/06025/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  اأي.  اإم  بي  بنك  المدعي: 
 1088 مبنى   .761129472 ال�شخ�شي:  الرقم   .KARINA TRINIDAD LAZARRAGA عليه 
الر�شوم  دينارًا مع  مبلغ 1273.386   الدعوى: طلب  توبلى. مو�شوع  طريق 531, مجمع: 705 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/02484/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
الوداعي المدعى عليه: عبد بدر محمد الخاروف. مبنى :1079 طريق :1812, مجمع: 1018 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا    357.764 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد  مدينة 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/00813/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
�شقة   4246: مبنى   .UNNIKRISHNAN NAIR SREEDHARAN SREEDHARAN NAIR

مع  دينارًا    460.607 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع:   ,2161: طريق   11:
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/04774/2016/02

تبليغ.باحل�شور
مهدي  علي  عليه:  المدعى  عراد.  علي  اأحمد  المدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البركة  بنك  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  باربار.   526 مجمع:   ,2665: طريق   3525: مبنى  عطيه.  حمود 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/05052/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
MOHAMMED MANNAN ABDUL ABDUL BATEN. مبنى :817 طريق :102, مجمع: 128 

الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3891.118  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/03155/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
KENNETH MARTIN COUNTRYMAN. مبنى :2100 طريق :1334, مجمع: 513 مقابة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4023.38  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة



104
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

رقم.الدعوى:.1/03176/2016/02
تبليغ.باحل�شور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ال�شوملي

المدعى عليها: كبرى �شلمان احمد �شلمان. مبنى :975 طريق :2127, مجمع: 521 �شار. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 3905.606  دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.6/12520/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة ريفيرا لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: احمد محمد جا�شم محمد النم�شان 
MORAN LESLIE. الرقم ال�شخ�شي: 201511309. مبنى :1941  الدو�شري. المدعى عليه: 
�شقة :61 طريق :3748, مجمع: 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2237.9  دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: محمود يعقوب يو�شف جا�شم. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة �شا�شان للتخلي�س الجمركي, ع�شام محمد عبدالرحيم عبدالرحمن, مبنى :3627 �شقة 
:9 طريق :1862, مجمع: 318 المنامة, مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4084  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/04859/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الم�شرف الخليجي التجاري. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه  
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ح�شن محمد علي علي حمد. مبنى :184 �شقة :34 طريق :2608, مجمع: 326 المنامة. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 1000  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.4/02731/2016/02

تبليغ.باحل�شور
ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
الوداعي المدعى عليه: ح�شين نا�شر ح�شين �شالم بن �شيهون. مبنى :1044 طريق :826, مجمع: 
208 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 871.133  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/06563/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بنك البحرين الوطني. وكيل المدعي: عبدالغني ال�شيد حمزة قاروني. المدعى عليه: 
عبدالرحمن ربيعه خليفه ربيعه العطاأوي. الرقم ال�شخ�شي: 870706276. مبنى :379 �شقة :11 
طريق :419, مجمع: 204 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1700.733  دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/04800/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: ادارة اموال القا�شرين. المدعى عليه: ار�شينال�س للت�شميم للهند�شي. الرقم ال�شخ�شي 
201604854. مبنى :1877 �شقة :32 طريق :4242, مجمع: 321 المنامة ل�شاحبها ال�شيد فوؤاد 
محمود محمد �شرف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2880  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/03179/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عادل محمد عبدالرحيم عبداهلل العبا�شي. المدعى عليها: �شرين ح�شن محمد حمد. 
مبنى :28 طريق :25, مجمع: 232 الدير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 828  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/05038/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بنك البركه الإ�شالمي. وكيل المدعي: اأحمد علي عراد. المدعى عليه: احمد �شلطان 
عبداهلل بوع�شوان. مبنى :1490 طريق :2549, مجمع: 952 را�س زويد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 826.038  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/04036/2015/02
تبليغ.باحل�شور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ال�شوملي

المدعى عليه: �شباح ابراهيم علي كانو. الرقم ال�شخ�شي: 600700356. مبنى :600 �شقة :21 
طريق :2713, مجمع: 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 557.884  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.7/19247/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: ار ار �شي ال�شرق الأو�شط. وكيل المدعي: ح�شين عقيل يو�شف احمد الح�شن. المدعى 
ابو   607 مجمع:   ,1363: طريق   451: مبنى   .01-44216 ال�شخ�شي:  الرقم  جاهيكون.  عليه: 
العي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/00173/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة عبداللطيف خالد العوجان واأولده العقارية. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح 
عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: ARULSELVAN SELVARATNAM. مبنى :1975 �شقة 
مع  دينارًا  مبلغ 4860.261   الدعوى: طلب  مو�شوع  �شلماباد.   704 :436, مجمع:  :11 طريق 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/20270/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط لتجارة الغدية. وكيل المدعية: ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى 
عليها: هبه �شالح الدين محمد ادري�س بالل. مبنى :1182 ب طريق :719, مجمع: 907 الرفاع 
ال�شرقي �شاحبة هبه دريم لالأ�شماك الطازجة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 85.1  دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/07419/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
ال�شيف.   436 :3611, مجمع:  :11 طريق  �شقة   503: مبنى  عوده.  �شاكر  عبدالرحمن عبداهلل 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2196.29  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/05293/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه  
ح�شين جابر جا�شم جواد. الرقم ال�شخ�شي: 901105023. مبنى :2773 طريق :1651, مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   4787.104 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1216

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/22571/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بيت التمويل الكويتي. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه 
MICHELLE SANTELICES CARREON. الرقم ال�شخ�شي: 760714045. مبنى :54 �شقة 

مع  دينارًا   2146.875 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع:   ,4003: طريق   21
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/04453/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة التكافل الدوليه. وكيل المدعي: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: رمزي قائد 
 907 :719, مجمع:  :1240 طريق  مبنى   .840117493 ال�شخ�شي:  الرقم  من�شر.  احمد  علي 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 900  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/06491/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي:  فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه: محمد 
جواد عبدالوهاب علي. مبنى :1287 طريق :3957, مجمع: 539 بني جمرة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1173.88  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/05725/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: محمود يعقوب يو�شف جا�شم. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة مواهب للفنون الجميلة. مبنى :198/د طريق :71, مجمع: 740 عالي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 4408.25  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/01134/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليها: امال 
احمد ح�شن بنى عطا. مبنى :1112 طريق :611, مجمع: 1200 منطقة مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2624.751  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/06240/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجاريه. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني. المدعى 
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عليه: احمد �شامي جمعه حمد الزويري. مبنى :23 طريق :2668, مجمع: 203 المحرق. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 450.391  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/02630/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: بنك البركة الإ�شالمي. وكيل المدعي: اأحمد علي عراد. المدعى عليه: من�شور جعفر 
من�شور مرهون. مبنى :304 �شقة :1 طريق :707, مجمع: 604 القرية. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 882.274  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/04290/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
عليه:SUNIL KUMAR SADASIVAN. مبنى :2506 طريق :855, مجمع: 608 واديان مو�شوع 

الدعوى:  1429.988  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/07763/2012/02
تبليغ.باحل�شور

انور محمد. المدعى عليه: عبداهلل  ا�شامة  الإيرانية. وكيل المدعية:  التاأمين  المدعية: �شركة 
ح�شن الدرازي. الرقم ال�شخ�شي: 201211257. مبنى :649 �شقة :13 طريق :3614, مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا    167.15 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيف.   436

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.7/12993/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري 
المدعى عليه: محمد عبدالمهدي ميرزا عبا�س الحواج. الرقم ال�شخ�شي: 750704837. مبنى 
329 طريق :58004, مجمع: 358 الزنج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2831.612  دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/16537/2015/02
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
 52: �شقة   1195: مبنى   .780659635 ال�شخ�شي:  الرقم  الحاذق.  محمد  ن�شر  اأحمد  محمد 
طريق 5124, مجمع: 351 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1577.83  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/18783/2015/02
تبليغ.باحل�شور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
 .610107194 ال�شخ�شي:  الرقم  اإ�شماعيل.  م�شطفى  محمد  �شامي  عليه:  المدعى  الوداعي 
مبنى :118 �شقة 11 طريق :342, مجمع: 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4627.388  

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/07793/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ابت�شام  العو�شي. المدعى عليها:  المدعية: ندى لاللبان. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل 
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علي عبدالوهاب علي, محمد عبدالنبي ابراهيم محمد. مبنى :889 طريق :4232, مجمع: 242 
اأتعاب  عراد مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2424.643  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/04542/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: ه�شام يو�شف 
حمد عبداهلل ال �شنان. الرقم ال�شخ�شي: 801106443. مبنى :1403 طريق :840, مجمع: 308 
المنامة ب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 482.799  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/16855/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 SUNIL :المدعي: �شتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
 304 مجمع:   ,341: طريق   12: �شقة   38: مبنى   .690532822 ال�شخ�شي:  الرقم   .PAPPAN

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1998.312  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/06510/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي 
المدعى عليها: عذراء عي�شى عبداهلل �شالم الحلواجي. مبنى :341 �شقة :13 طريق :604, مجمع 
606 الخارجية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 317.466  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/04760/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: بنك البركة الإ�شالمي. وكيل المدعي: اأحمد علي عراد. المدعى عليه: احمد �شلمان 
الدعوى: طلب مبلغ  العكر. مو�شوع  ح�شن بوح�شين. مبنى :1609 طريق :2335, مجمع: 623 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/03229/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بيت التمويل الوطني. وكيل المدعي: علي محمد ح�شن ال�شيد علي كمال الدين. المدعى 
عليه: جميل عبدالعبا�س يو�شف احمد النظيف. مبنى :252 طريق :412, مجمع: 704 �شلماباد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1918.59  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.6/01920/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  المملكة.  جامعة  المدعية: 
الرفاع.   –  28503 �س.ب   .201601640 ال�شخ�شي:  الرقم   .Amira hutton Philips عليها 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/07000/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: محمد امين محمد الأمين, جيوردانو 
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ليمتد �شركة ت�شامن بحرينية, جا�شم محمد امين محمد الأمين, عدنان محمد امين الأمين. 
مبنى :2210 �شقة :164 طريق :2827, مجمع: 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/03409/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: امين ح�شن محمد الم�شتريحى. وكيل المدعي: فاطمة ح�شن الحواج. المدعى عليه: 
كراج المهزع. الرقم ال�شخ�شي: 201603356. مجمع: 905 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/07182/2016/02
تبليغ.باحل�شور

الرقم  التجارية.  الت�شالت  خدمات  عليها:  المدعى  العمل.  �شوق  تنظيم  هيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي 201606726. مبنى :425 طريق :1010, مجمع: 410 ال�شناب�س مالكها عبداللطيف 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1530 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الذوادي.  يو�شف 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/06982/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  النها�س.  المدعي: ح�شين جعفر  وكيل  الزجاج.  تقنية  �شناعة  �شركة  المدعية: 
�شليم الن�شاء محمد ح�شين. مبنى :2079 طريق :1138, مجمع: 211 المحرق. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 4154  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/17594/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ايزي بر�ش�س للقوم�شيون. وكيل المدعية: حمد جا�شم ابراهيم حربي. المدعى 
 11: �شقة   4160: مبنى   .201502890 ال�شخ�شي:  الرقم  الورد.  م�شعد  محمد  بدر  عليه: 
طريق 722, مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/01525/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
 61 �شقة   202: مبنى   .570530695 ال�شخ�شي:  الرقم   .AGUSTIN TUAZON VILLEGAS

الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 1645.04   المنامة. مو�شوع  :22, مجمع: 324  طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/04991/2015/02
تبليغ.باحل�شور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
مبنى   .680045414 ال�شخ�شي:  الرقم  م�شبح.  جا�شم  محمد  علي  عليه:  المدعى  الوداعي 
:855 طريق 420, مجمع: 104 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 587.543  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.3/04346/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليها:  المدعى  انور محمد.  ا�شامة  المدعية:  وكيل  للتاأمين.  الدولية  التكافل  �شركة  المدعية: 
�شركة القائد للمقاأولت �س.�س.و. الرقم ال�شخ�شي: 19043. مبنى :84 �شقة :23 طريق :333, 
مجمع 321 المنامة لمالكها عبداهلل محمد م�شطفى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1059  دينارًا 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/06437/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عبداهلل احمد ح�شن احمد الرومي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة روبا لل�شيانه والمقاأولت. 
الرقم ال�شخ�شي: 70622. مبنى :4049 ب طريق :469, مجمع: 604 القرية. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1200  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/06749/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 TAHIR :المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
MUHAMMAD NASEEM. مبنى :5 طريق :3119, مجمع: 331 المنامة مدخل965 مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 4454.52  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/04213/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
 328 طريق   405: �شقة   146: مبنى   .MUHAMMED MANSOOR PERUNKALLEERI

مجمع: 356 ال�شالحية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1903.63  دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/04152/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليها:  المدعى  المحرقي.  احمد  علي  ح�شان  المدعي:  وكيل  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
ال�شيد محمد علوي ح�شن احمد  �شلمان,  للمقاأولت, علي ها�شم مجيد علوي  البحرين  �شروق 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جمرة.  بني   537 مجمع:   ,3717: طريق   536 مبنى  المو�شوي. 

4820.25  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/06587/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شفريات داداباي. وكيل المدعية: حميد محمد محمود علي. المدعى عليها: �شركة 
كي ام �شي العالمية لمواد وجهات المباني. مبنى :1459 �شقة :2225 طريق :4656, الواجهة 
البحرية 346. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2355  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/04289/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد  الهلي  البنك  المدعي: 
SUNIL MADYIL PADEETTATHIL PADEETTATHIL KUTTY. مبنى :418 طريق :3207 

مجمع: 332 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 978.934  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/03878/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة اتحاد الخليج للتاأمين. الرقم 
ال�شخ�شي: 201603647. مبنى :104 طريق :383, مجمع: 316 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2099.629  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/06050/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: مجموعة العوجان التجارية. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري 
المدعى عليها: برادات ال�شوي�س. الرقم ال�شخ�شي: 19064-1. مبنى :697 طريق :921, مجمع 
901 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 152.545  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/05820/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجاريه. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني. المدعى 
عليه: ح�شن علي عبدالوهاب ح�شين ال�شافي. مبنى :54 �شقة :12 مجمع: 752 بوري. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 232.002  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/05660/2016/02
تبليغ.باحل�شور

للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل.  المدعية: الهيئة العامة 
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المدعى عليه: عي�شى ح�شن مكي ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 201605473. مبنى :581 طريق 
الدعوى:  وتحمي�س. مو�شوع  لطبع  الدانة  :308, مجمع: 1203 مدينة حمد �شاحب مختبرات 

طلب مبلغ 463.566  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/17327/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: �شالح الدين 
الرفاع   921 مجمع:   ,2116: طريق   793: مبنى  عبدالحليم.  الدين  �شالح  عمر  عبدالحليم, 

ال�شرقي
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 700.203  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/04779/2016/02

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

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

الدعوى: طلب مبلغ 3688.29  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

المدعي: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الأو�شط المحدودة. وكيل المدعي: عبدالرحمن يعقوب 
يو�شف ال�شوملي. المدعى عليه: JOGI RAJU BOLISETTI. الرقم ال�شخ�شي: 700628223. 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   205 مجمع:   ,104: طريق   12: �شقة   1584: مبنى 

1061.244  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/05668/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: احمد محمد احمد علي عبداهلل.  وكيل  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
 ,1906: طريق   172: مبنى   .53571 ال�شخ�شي:  الرقم  بروبرتيز.  مارك  لند  عليه:  المدعى 
مجمع: 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 555.636  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

البنعلي. وكيل المدعية: طيبه احمد  المدعية: الدار لالإلكترونيات, علي عبداهلل علي الرا�شد 
ايوب احمد حميد. المدعى عليه: علي خلفان عبداهلل ال�شباري. مبنى :231 طريق :95, مجمع: 
949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4997  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.1/01895/2016/02
تبليغ.باحل�شور

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/02182/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: زكيه ناجي احمد الحدي. وكيل المدعية: محمود من�شور مح�شن ربيع. المدعى عليه 
انترديزاين اإنترنا�شيونال. الرقم ال�شخ�شي: 70954. مجمع: 436 ال�شيف ل�شاحبتها فران�شي�س 
جانيت بونارد مريجوت - مكتب 23 - مبنى 1029 - طريق 3621. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/07415/2016/02
تبليغ.باحل�شور

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

الدعوى: طلب مبلغ 1558.339  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/07305/2016/02
تبليغ.باحل�شور

الرقم  البري.  الرمل  لنقل  فرا�س  �شركة  عليها:  المدعى  العمل.  �شوق  تنظيم  هيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي 201606644. مبنى :1148 طريق :2933, مجمع: 729 جرداب. مو�شوع الدعوى: 
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طلب مبلغ 3030  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/06515/2016/02
تبليغ.باحل�شور

البنعلي. وكيل المدعية: طيبه احمد  الرا�شد  المدعية: فاريا لالإلكترونيات, علي عبداهلل علي 
طريق   124: مبنى  ال�شام�شي.  عامر  حمد  عو�س  ابراهيم  عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب 
الر�شوم  مع  دينارًا   858 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   929 مجمع:   ,2901:

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

المدعية: انعام اهلل محمدلطيف نبي بخ�س ان�شاري. وكيل المدعية: عبدالهادي علي عبداهلل 
القيدوم

المدعى عليها: نجمه مالبار للتجاره ل�شاحبتها فايزه ثاني عي�شى. مبنى :1485 طريق :4341, 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا    3022.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مجمع7473. 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/03589/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ليت �شبيد. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 12: �شقة   594: مبنى   .631200207 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  محمد  يو�شف  خالد  عليه: 
طريق :2115, مجمع: 221 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100.517  دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.4/04102/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة البطاقه كارد كومباني. وكيل المدعية: رباب عبدالنبي العري�س. المدعى عليه: 
عمارة   - المدينه  طريق   - جده   .201407338 ال�شخ�شي:  الرقم  �شطا.  �شالح  احمد  �شالح 
الكعكعي - الدور الثاني - �شقه 25. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2864.271  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/12548/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى 
 342 مجمع:   ,382: طريق   1: مبنى   .870340620 ال�شخ�شي:  الرقم   .JACOB CRUZ عليه 

المنامة
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 294.783  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.8/06073/2014/02

تبليغ.باحل�شور
اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليها  المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيل المدعي: عي�شى 
 441: مبنى   641018380 ال�شخ�شي:  الرقم   .GAMINI JAYAKODY ARAMBEGEDARA

�شقة :12 طريق :3711, مجمع: 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 823.793  دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.9/00814/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
KADALAYIL CHIRAVAKKATH KRISHNA KRISHNA DAS. مبنى :52 �شقة :25 طريق 

الر�شوم  مع  دينارًا   880.201 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   314 مجمع:  :,اللوؤلوؤة 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/18971/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل المدعية: زينات عبدالرحمن المن�شوري. المدعى عليه: 
محمد عبدالنبي غلوم ال�شفار. الرقم ال�شخ�شي: 870110683. مبنى :4 طريق :3008, بو غزال 
مجمع: 330 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1315.106  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/02539/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
SUDARSANAN SUBRAHMONYAN CHETTIAR. الرقم ال�شخ�شي 520519671 مبنى 

:326 طريق :3422, مجمع: 634 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 614.169  دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.8/19871/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
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منير يعقوب توفيق ح�شين الجمل. الرقم ال�شخ�شي: 790107368. مبنى :545 طريق :1411, 
مجمع: 914 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3115  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

طريق :41, مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1863.008  دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.8/19339/2014/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MARIE CATHERINE SALONGA SALONGA RONQUILLO

مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   224 مجمع:   ,2403: طريق   139: مبنى   .820545660
552.008  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.1/06885/2016/02

تبليغ.باحل�شور
عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البناء.  مواد  لتاجير  النا�شر  موؤ�ش�شة  المدعية: 
 .SANKARA PILLAI JAYAKUMAR JAYAKUMAR MAREKATTU :التويجري المدعى عليه
مو�شوع  المنامة.   304 مجمع:   ,448: طريق   2856: مبنى   .770517943 ال�شخ�شي:  الرقم 

الدعوى: طلب مبلغ 751.23  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.2/06400/2015/02

تبليغ.باحل�شور
مجدي  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعية:  وكيل  الإيرانية.  التاأمين  �شركة  المدعية: 
ابراهيم محمد اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 720922615. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 841.97  

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

البنعلي. وكيل المدعية: طيبه احمد  الرا�شد  المدعية: فاريا لالإلكترونيات, علي عبداهلل علي 
اأيوب اأحمد حميد. المدعى عليه: ابراهيم �شيف اهلل مطرود الركيبات. مبنى :214 طريق : ولي 
العهد مجمع: 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/05370/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: موؤ�ش�شة امداد لتاجير المعدات. وكيل المدعية: فاطمه علي احمد خ�شير. المدعى 
عليه SUNIL THANKAIAN. مبنى :2014 �شقة :22 طريق :235, مجمع: 302 المنامة مو�شوع 

الدعوى:  328  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.9/06816/2016/02
تبليغ.باحل�شور

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/04751/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: البانو�س للعقارات. وكيل المدعي: اأحمد جا�شم عبداهلل. المدعى عليها: رجاء ال�شنان   
مبنى :1217 �شقة :42 طريق :4025, مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3650  

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/05126/2016/02
تبليغ.باحل�شور

�شلطان محمد.  نور  المدعي: ح�شن محمد  وكيل  التجاريه.  العريان  �شركة مجموعة  المدعية: 
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mujibullah khan. مبنى :596 �شقة :32 طريق :1807, مجمع: 318 المنامة.  المدعى عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1200  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/19868/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة دناتا لل�شفريات ذ.م.م. وكيل المدعية: ح�شين جعفر النها�س. المدعى عليها: 
�شركة مجموعة اآر دي هيرتيج. الرقم ال�شخ�شي: 201517167. مبنى :1565 �شقة :222 طريق 
1722, مجمع: 317 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 949  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/21016/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: زياد محمد احمد اإ�شماعيل, ورقاء بدران محمد جدوع العزاأوي, محمد زياد محمد 
اإ�شماعيل, مروه عا�شم عيفان لطيف, وكيل المدعي: اأحد عبدالحليم ماجد ال�شويحي. المدعى 
:1011, مجمع: 410  للتاأمين,MUHAMMAD KASHIF. طريق  اأند �شن  يال  رو  �شركة  عليه: 
ال�شناب�س �س ب 11871. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 40100  دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/09179/2014/02

تبليغ.باحل�شور
اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:   المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
جهاد حبيب ابوفا�شل. الرقم ال�شخ�شي: 490210058. مبنى :446 �شقة :15 طريق :3815, 
مجمع 338 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1006.273  دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/18729/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 BAHAR عليه:  المدعى  الزعبي.  قي�س حاتم  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
MIAH NURUL HUDA. الرقم ال�شخ�شي: 660148021. مبنى :826 طريق :,�شارع الحو�س 

الجاف مجمع: 128 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 624.663  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.6/18270/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعى عليه:  المدعية: فاطمة احمد ح�شن كاظم.  العالمية. وكيل  الخزائن  المدعية: �شركة 
ا�شماعيل ميرزا ح�شن علي �شلمت. الرقم ال�شخ�شي: 870107208. مبنى :637 طريق :3418, 
مجمع 734 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 365.6  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.6/04082/2014/02
تبليغ.باحل�شور

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/06092/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ال�شتطالع لتعبئة الب�شائع, 
احمد جعفر ح�شن احمد, ال�شيد ح�شين قا�شم احمد. مبنى :2165 طريق :3643, مجمع: 536 
اأتعاب  الدراز مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 460.626  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/04692/2016/02
تبليغ.باحل�شور

الرقم  كربييف.  �شتينبرغ  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الدعوى: طلب  �شلماباد. مو�شوع  ال�شخ�شي: 63915. مبنى :2298 طريق :439, مجمع: 704 

مبلغ 468.5  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/05667/2016/02
تبليغ.باحل�شور

الرقم  ح�شن.  اكبر  علي  جميل  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي 90472. مبنى :6701 طريق :309, مجمع: 1203 مدينة حمد �شاحب جيم للمقاأولت. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 570.349  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/12219/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  المحرقي.  احمد  علي  ح�شان  المدعي:  وكيل  بنك.  ت�شارتد  �شتاندرد  المدعي: 
 284: �شقة   1872: مبنى   .610332821 ال�شخ�شي:  الرقم   .PAUL JOSEPH WALTNER

طريق :5134, مجمع: 351 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4938.997  دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.1/08060/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة امك�س ال�شرق الأو�شط. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد  
مبنى   .740301330 ال�شخ�شي:  الرقم  محمود.  ال  محمود  عبدالرزاق  جالل  عليه:  المدعى 
:1163 �شقة :22 طريق :2004, مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1198.13  

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/15597/2015/02
تبليغ.باحل�شور

بيريرا.  ريان  المدعى عليه:  الجبل.  المدعي: علي جعفر مكي  اآي. وكيل  اإم  بي  المدعي: بنك 
الرقم ال�شخ�شي: 201513684. مبنى :131 �شقة :21 طريق :345, مجمع: 306 المنامة مو�شوع 

الدعوى:  1715.053  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

طلب مبلغ 155.053  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/14189/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
CHITRNAGDAN SYAM KUNJU KUNJU KRISHNAN. الرقم ال�شخ�شي 690572840. 

مبنى :3689 �شقة :12 طريق :473, مجمع: 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2115.572  
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  الكويتي.  التمويل  بيت  المدعي: 
عليها فاطمة ح�شين حنفي ح�شين عزام. الرقم ال�شخ�شي: 851208886. مبنى :1318 طريق 
:818, مجمع: 808 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4033.823  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.9/22398/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
طريق   2299 مدخل   20 فيال   .720439841 ال�شخ�شي:  الرقم   .MANESH THOTTATHIL

الر�شوم  مع  دينارًا    738.983 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البديع.   55 مجمع  البديع  �شارع 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/04409/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ا�شماعيل محمد نور ا�شماعيل فقيهي  
المنامة �شاحب �شركة  ال�شخ�شي: 430101244. مبنى :20 طريق :383, مجمع: 316  الرقم 
ا�شماعيل محمد نور فقيهي واخوانه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 650.518  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/06093/2016/02
تبليغ.باحل�شور

الرقم  للتجارة.  عوائد  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
 .2845 طريق   -  2258 مبنى   - مكتب142  ال�شيف  �شاحية   428 مجمع:   .93094 ال�شخ�شي 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 302.6  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/06320/2016/02
تبليغ.باحل�شور

محمد  عليه:  المدعى  بديوي.  اأحمد  ح�شن  المدعي:  وكيل  البناء.  لمواد  ميريالند  المدعي: 
عبدالوهاب احمد غزال. طريق :1807, مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3713  
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دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/17680/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
 31: مبنى   .851036465 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMED AARIFF ZAINULABUDEEN

�شقة :12 طريق :323, مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3073.534  دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.4/17749/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة التكافل الدوليه. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: ال�شيد علي 
�شبت علي ح�شين. مبنى :1350 طريق :5337, مجمع: 553 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

3201.8  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/13884/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: يو�شف محمد 
احمد عبداهلل البناء. الرقم ال�شخ�شي: 510103391. مبنى :333 طريق :617, مجمع: 206 
مع  دينارًا    4993 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  للمقاأولت.  المخيمر  موؤ�ش�شة  �شاحب  المحرق 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/23071/2014/02
تبليغ.باحل�شور

ال�شخ�شي  الرقم   .MOIZ AHMED SYED عليه:  المدعى  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع:   ,741: طريق   31: �شقة   3700: مبنى   .750147849

الدعوى: طلب مبلغ 1032.855  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/12324/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الموؤ�ش�شة العالمية لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة 
مبنى:782   .201511178 ال�شخ�شي:  الرقم   .aliyam vettil kochukunjan عليه:  المدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   1750 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   335 مجمع:  طريق:3521, 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/15257/2013/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: دار اخبار الخليج للطباعه والن�شر. وكيل المدعية: �شامي عي�شى �شيادي. المدعى عليه 
الم�شلم.  علي محمد جبر  الحواج,  عبدالوهاب  يو�شف  للن�شر, عبداهلل  يونيفر�س  انماء  �شركة 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4547.2  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  ال�شابعة للمدعى عليه المذكور    لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.7/15893/2015/02

تبليغ.باحل�شور
نوال ح�شين  المدعي:  الدبي�شي. وكيل  الدبي�شي,فاطمه بنت حبيب  المدعي: ح�شين بن حبيب 
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�شلمان ثامر. المدعى عليها: حملة المجدتبى لل�شفر وال�شياحه. الرقم ال�شخ�شي: 201513990. 
مبنى :118 طريق :,�شارع النخيل مجمع: 450 المق�شع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1500  دينار 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/09578/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  ابراهيم حربي.  المدعي: حمد جا�شم  وكيل  جلوان.  ابراهيم ح�شين  اقبال  المدعي: 
عليها مريم عبداهلل �شالح محمد القا�شمي �شاحبة موؤ�ش�شة اأنو�شة للتجارة والمقاأولت. �شجل 
تجاري رقم 8170-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 300/1206  دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/00953/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 MD :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
IBRAHIM KHALIL TAZUL ISLAM. مبنى :128 �شقة :22 طريق :384, مجمع: 306 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320.692  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.3/20854/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زينب البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عادل 
ميرزا انام محمد. الرقم ال�شخ�شي: 881213365. مكتب 705 - برج الدبلومات - الدور 7 - 
مجمع 317 - المنطقة الدبلوما�شية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 533.862  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/19318/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: IPEINT PUPLIC RELATIONS W.L.L. الرقم ال�شخ�شي: 201516634. مبنى :42 
مع  دينارًا    2090.765 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدحف�س.   426 مجمع:   ,4626: طريق 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/03572/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
النويدرات   643 مجمع:   ,4324: طريق   2600: مبنى  علي.  جمعه  �شلمان  ح�شن  محمد  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 271.142  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.1/03808/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: AZAD SARDER DIRAZ DIRAZ SARDER. مبنى :1472 طريق :1370, مجمع 304 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.186  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/03986/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه 
 328: :36 طريق  �شقة   230: مبنى   .MATTHEW JOHN CLOWES CLOWES PHELPS

مجمع: 356 ال�شالحية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 222.078  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/05701/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مو�شوع  البديع.   553 مجمع:   ,5316: طريق   794: مبنى  ح�شن.  مو�شى  ابراهيم  ح�شن  عليه 

الدعوى 266.507  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/02834/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  الغربي.  الرفاع   906 مجمع:   ,9: طريق   98: مبنى   .GEORGE MASCARENHAS
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الدعوى 263.59  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/04836/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
PRABATH NUWAN TARANGA LIYANA LIYANA MUDIYANSELAGE. مبنى :1165 

مع  دينارًا    83.059 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شند.   743 مجمع:   ,433: طريق   12: �شقة 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.7/21158/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه محمد �شالح �شنين الحيدي. مبنى :51 �شقة :2 طريق :5305, مجمع: 253 قاللي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 112.616  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/00506/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه  ABDURAHMAN KANNANKULAVAN. مبنى :75 �شقة :1 طريق :359, مجمع: 321 
المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 248.482  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/04422/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طارق محمد �شلمان محمد. مبنى :118 طريق :5, مجمع: 108 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 284.682  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/03211/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: ا�شالم محمد حماد عيد. مبنى :330 طريق :206, مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى  

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/05837/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: HASAN CIFTCI. مبنى :85 طريق :35, مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 823.954  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/05843/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
SUNI KURUNGAMPOYIL. مبنى :397 طريق :407, مجمع: 340 المنامة. مو�شوع  عليه: 
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الدعوى: طلب مبلغ 273.413  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/05928/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن محمد عبا�س كمالي. �شقة :11357 طريق :814, مجمع: 408 �شناب�س. مو�شوع الدعوى 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/05677/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: RAJ KUMAR SAIN. مبنى :2204 طريق :647, مجمع: 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 223.481  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/05159/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه احمد فوؤاد عبدالعظيم عيد. مبنى :3 طريق :2001, مجمع: 320 المنامة. مو�شوع الدعوى 

1021.006  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.5/06947/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: وليد جمعه محمد �شليمان. مبنى :240 طريق :411, مجمع: 104 الحد. مو�شوع الدعوى  

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/02018/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: غ�شان فخري مو�شى خليل المعاني. مبنى :613 �شقة :360 مجمع: 929 الرفاع ال�شرقي 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226.42  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.2/02147/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مو�شوع  المنامة.   318 مجمع:   ,1807: طريق   626: مبنى   .MUHAMMAD AFZAL عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 256.931  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/02138/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: وليد قا�شم �شالح حيدره العمري. مبنى :3732 طريق :2761, مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 433.687  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/05283/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
الدعوى   المنامة. مو�شوع  :2734, مجمع: 327  :1599 طريق  RANA QAISER. مبنى  عليه: 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/03743/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: ROWENA LATOZA TANQUERIDO. مبنى :454 طريق :332, مجمع: 215 المحرق. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 617.256  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.8/03990/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
خليل محمد �شالح الهمزه. مبنى :816 طريق :825, مجمع: 908 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى  

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/05576/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: �شغرى احمد من�شور الجمري. مبنى :2964 طريق :1615, مجمع: 1216 مدينة حمد 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 323.883  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/06877/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليها: ريم من�شور احمد عبداهلل علي. مبنى :1212 طريق :4240, مجمع: 742 عالي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 322.497  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/07016/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: FARUK MONIRUZZAMAN. مبنى :1419 طريق :1280, مجمع: 301 المنامة مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 247.128  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/07004/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 ,1732: طريق   1834: مبنى   .MASUM MD SHOFIQUR SHOFIQUR RAHMAN عليه: 
مجمع: 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.986  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة



145
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

رقم.الدعوى:.8/07344/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: محمد عبدالحميد علي ابراهيم العرادي. مبنى :2283 طريق :1145, مجمع: 711 توبلي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 125  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/02143/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
الدعوى  مو�شوع   .412: طريق   421: مبنى  ال�شبيعي.  عي�شى  عبداهلل  ابراهيم  محمد  عليه: 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/02360/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: ه�شام فهد جارد عر�شان الجازي. مبنى :927 طريق :2802, مجمع72. مو�شوع الدعوى 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/01610/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 207 مجمع:   ,704: طريق   1: �شقة   122: مبنى  المنت�شر.  مح�شن  �شالح  محمد  احمد  عليه 

المحرق مو�شوع الدعوى:  82.057  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/04487/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليها:  ايمان خالد علي را�شد بوهيله.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
 646 مجمع:   ,4631: طريق   22: �شقة   1545: مبنى  والغاز.  البترول  لعمال  المميزه  ال�شركة 
النويدرات مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 309.48  دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/20951/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: احمد 
محمد عبدال�شافى محمد. مبنى :357 �شقة :22 طريق :1805, مجمع: 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى 464.642  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/15275/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: MUHAMMAD SALEEM. الرقم ال�شخ�شي: 880165936. مبنى :120 طريق :1205, 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 550.23   الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   301 مجمع: 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.4/05287/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
المنامة.   340 مجمع:   ,4019: طريق   33: �شقة   904: مبنى  ح�شن.  نقد  ميرغني  ح�شين  عليه 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 374.98  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/16042/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مبنى   .580822214 ال�شخ�شي:  الرقم   .ASHFAQ AHMED BUTT BUTT BUTT عليه 
:1521 �شقة :3 طريق :945, مجمع: 709 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 111.033  دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/18693/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: فاطمة محمد حمد را�شد عثمان. الرقم ال�شخ�شي: 910107580. مبنى :2428 طريق 
:735, مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 342.593  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/18755/2015/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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المدعى عليه: TOM COURTNEY. الرقم ال�شخ�شي: 880725001. مبنى :1038 �شقة :31 
طريق :4021, مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 408.998  دنانير مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/03562/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مو�شوع  المنامة.   320 مجمع:   ,2001: طريق   17: مبنى  ح�شن.  ال�شغير  محمد  ح�شين  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 308.539  دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/03381/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
MUSTANSAR IQBAL MEHNGA MEHNGA MASIH. مبنى :816 طريق :1032,  عليه: 
مجمع: 310 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 341.218  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/17836/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 DUL المدعى عليه:  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:   تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
SAMI SAMI KHAN. مبنى :1200 طريق :5124, مجمع: 351 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 93.33  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/02154/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: جعفر محمد �شنقور علي حيدر. مبنى :219 طريق :607, مجمع: 406 �شناب�س. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 270.211  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/05875/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 985 مجمع:   ,8544: طريق   2300: مبنى   .RAMIZ ALI GULZAR GULZAR AHMAD

ال�شخير مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.129  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/04180/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه 
مو�شوع  العكر.   623 مجمع:   ,2313: طريق   623: مبنى  ح�شين.  محمد  علي  ح�شن  مرت�شى 

الدعوى: طلب مبلغ 257.347  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.8/00183/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 ,2113: طريق   1081: مبنى   .VILAS VIVEKANANDAN CHAKKAMADATHIL عليه: 
مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 198  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/03749/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: علي جا�شم �شلمان مخلوق. مبنى :270 طريق :1301, مجمع: 813 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 202.004  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/03299/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
المنامة. مو�شوع  :5122, مجمع: 351  :31 طريق  �شقة   1033: IMRAN KHAN. مبنى  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 309.677  دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/02900/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فهد �شقر الدو�شري. مبنى :169 �شقة :46 طريق :1405, مجمع: 314 المنامة. مو�شوع الدعوى 

271.851  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.5/03448/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: RAHUL MISHRA. مبنى :8 طريق :701, مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 304.071  دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/00529/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: لوؤى فاروق على نجم. مبنى :322 �شقة :134 طريق :1910, مجمع: 319 المنامة  مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 862.339  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/02750/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
عي�شى.  مدينة   814 مجمع:   ,1410: طريق   714: مبنى  بنيان.  احمد  عبدالكريم  جمعه  ب�شمه 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 207.122  دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/03302/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
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مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ,249: طريق   3248: مبنى   .MUHAMMAD AFZAL عليه: 
الدعوى: طلب مبلغ 466.782  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.8/03309/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
IRIKKALI MOHANAN K.B. K.B. MENON. مبنى :1675 �شقة :81 طريق 2120,  عليه: 
مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 339.812  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/17562/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شفيق 
محمد علي عبداهلل ال عنان. الرقم ال�شخ�شي: 730805301. مبنى :25 طريق :25, مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا    541.311 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحد.   112

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

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/18753/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: JOHN KENNEDY FUL. الرقم ال�شخ�شي: 840263139. مبنى :737 طريق :4016,

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 281.44  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/03329/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى  تيليكوم. وكيل المدعية:  المدعية: �شركة مينا 
الرو�شة.   932 مجمع:   ,3320: طريق   893: مبنى  الرويعي.  فار�س  محمد  عجالن  علي  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.355  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/04285/2014/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه هزيم ح�شن محمد �شالح جناحي. الرقم ال�شخ�شي: 870606468. مبنى :1796 
طريق :1329, مجمع: 913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 120  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/07675/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: ABDUL RAOUF. الرقم ال�شخ�شي: 710165854. مبنى :1145 �شقة :22 طريق :113, 
مجمع: 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 185.807  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.6/05989/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 393: ال�شخ�شي: 860907619. مبنى  الرقم  ال�شيد حميد في�شل علوي عي�شى ح�شين.  عليه: 
طريق 6018, جمع 386. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.976  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/03922/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى 
عليه احمد �شرحان خاتل هتيمي. الرقم ال�شخ�شي: 860119033. مبنى :1253 �شقة :2 طريق 
1123, مجمع: 911 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 587.09  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/08912/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
طريق   126: مبنى   .810800845 ال�شخ�شي:  الرقم  الحايكي.  يو�شف  علي  ح�شن  �شعيد  عليه 
:28, مجمع: 242 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 139.067  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/14385/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
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MANGI LAL. الرقم ال�شخ�شي: 750471379. مبنى :516 طريق :814, مجمع: 308  عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 177.04  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/05734/2014/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليها: وفاء فا�شل عبداهلل احمد. الرقم ال�شخ�شي: 910801797. مبنى :156 طريق 
:3564, مجمع: 1203 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.327  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/07869/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه HASSAN JABBAR KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 860638227. مبنى :170 �شقة :12 طريق 
الر�شوم والم�شاريف  :7308, مجمع: 743 �شند. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 112  دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/11/07 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/19567/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: مهند عبداهلل جبريل مو�شى. الرقم ال�شخ�شي: 900137100. مبنى :1273 �شقة :2 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا    261.776 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   808 817, مجمع: 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/08672/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه: عي�شى قا�شم علي 
عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 590104098. مبنى :1144 �شقة :5 طريق :4328, مجمع: 243 عراد
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 565.76  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/04346/2014/02

تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شيد نزار م�شطفى محمد جا�شم محمد. الرقم ال�شخ�شي: 941003213. مبنى :108 طريق 
:923, مجمع: 509 مقابة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 280.999  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/02743/2016/02
تبليغ.باحل�شور

تيليكوم. وكيل المدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه:  المدعية: �شركة مينا 
غازي ح�شين حمد. مبنى :53 �شقة :21 طريق :4003, مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 68.8  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.7/03030/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SANOSH KURUPERI SOMAN. مبنى :535 �شقة :12 طريق :4614, مجمع: 646 النويدرات  

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.543  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/03950/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 MD المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: 
DANES FARAZI ABDUS SOMED FARAZI. مبنى :1691 �شقة :303 طريق :432, مجمع: 

704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 245.633  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.8/02905/2016/02

تبليغ.باحل�شور
عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبداهلل را�شد عبدالرحمن يو�شف. مبنى :2197 �شقة :2 طريق :437, مجمع: 704 �شلماباد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 141.22  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/03146/2016/02

تبليغ.باحل�شور
عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عبدالجليل احمد مرزوق احمد المرزوق. مبنى :873 طريق :4225, مجمع: 542 الدراز. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 84.533  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.2/05176/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
الرفاع   907 مجمع:   ,236: طريق   326: مبنى  المحرقي.  احمد  يو�شف  احمد  عائ�شه  عليها: 

ال�شرقي
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 900.32  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.3/17856/2015/02

تبليغ.باحل�شور
ال�شخ�شي  الرقم  فتيل.  عبدالر�شول  ح�شين  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
201515322. مبنى :1272 طريق :1023, مجمع: 1201 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 112.12  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/17439/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 12: �شقة   3442: مبنى   .660110415 ال�شخ�شي:  الرقم  فرحان.  محمد  جا�شم  هند  عليها: 
طريق :2185, مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 116.567  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.3/20644/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه  
ابراهيم عبدالرحمن احمد عبدالرحمن القريني�س. �س.ب 20145. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/02643/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شقة   1648 مبنى   .MOHAMMAD PANO PRAMANIK SIRAJ SIRAJ PRAMANIK

الر�شوم  مع  دينارًا    254.533 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مجمع735.   ,3861: طريق   108:
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.3/05363/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
باربار   518 مجمع:   ,1503: طريق   1503: مبنى  الذوادي.  را�شد  خليفه  محمد  فاطمة  عليها: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 264.251  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.5/03143/2016/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
لدور   801 مكتب  الحايكي.  �شلمى  بوا�شطة   .SAINUL ABUDHEEN ANE KULANGARA

الثامن برج الدبلومات 315 - طريق 1705 - مجمع 317 الدبلوما�شية. مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ 81.533  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/05732/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: محمد احمد يو�شف عفيفي. الرقم ال�شخ�شي: 790633574. مبنى :808 �شقة :22 مجمع 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 285.06  دينارًا مع  المحرق. مو�شوع   205

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/07059/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: احمد علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 540038652. مبنى :320 �شقة :22 طريق :3607, 
مجمع: 336 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 130.826  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/00522/2016/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
 SHAMNAS MUHAMMED PULLU PULLU MALAYIL,SHAFIR عليه  المدعى 
 18: طريق   22: �شقة   30: مبنى   .900718536 ال�شخ�شي:  الرقم   .KIZHAKKEVEETTIL

مجمع: 504 جنو�شان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 359.833  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.5/08237/2014/02

تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 761235450. مبنى :881 �شقة :51  WARREN STALLS. الرقم  المدعى عليه: 
طريق 4019, مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 174.836  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/05744/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: يو�شف ال�شيد ابراهيم �شالح الوداعي. الرقم ال�شخ�شي: 520113195. مبنى :702 �شقة 
:13 طريق :5824, مجمع: 758 بوري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 267.998  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/07796/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه MOSA KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 570101140. مبنى :3382 طريق :251, مجمع: 302 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.63  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

رقم.الدعوى:.5/03143/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 SAINUL :المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى الحايكي. المدعى عليه
ABUDHEEN ANE KULANGARA. بوا�شطة �شلمى الحايكي. مكتب 801 لدور الثامن - برج 

الدبلومات 315 - طريق 1705 - مجمع 317 الدبلوما�شية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 81.533  
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/05732/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: محمد احمد يو�شف عفيفي. الرقم ال�شخ�شي: 790633574. مبنى :808 �شقة :22 مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   285.06 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   205

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/07059/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: احمد علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 540038652. مبنى :320 �شقة :22 طريق :3607 
مجمع: 336 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 130.826  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.1/00522/2016/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
 SHAMNAS MUHAMMED PULLU PULLU MALAYIL,SHAFIR عليه  المدعى 
 18: طريق   22: �شقة   30: مبنى   .900718536 ال�شخ�شي:  الرقم   .KIZHAKKEVEETTIL

مجمع: 504 جنو�شان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 359.833  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/08237/2014/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 761235450. مبنى :881 �شقة :51  WARREN STALLS. الرقم  المدعى عليه: 
طريق 4019, مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 174.836  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/05744/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: يو�شف ال�شيد ابراهيم �شالح الوداعي. الرقم ال�شخ�شي: 520113195. مبنى :702 �شقة 
13 طريق :5824, مجمع: 758 بوري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 267.998  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.7/07796/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه MOSA KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 570101140. مبنى :3382 طريق :251, مجمع: 302 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.63  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/05257/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 791244849 ال�شخ�شي  الرقم   .SULAIMAN THAKIBU ABDU ABDU KAJA عليه: 
مبنى :991 �شقة :23 طريق :613, مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.212  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/05368/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: ه�شام توفيق اأحمد ل�شين. الرقم ال�شخ�شي: 610923455. مبنى :3014 طريق :2656 
مجمع: 226 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 351.584  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة



165
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

رقم.الدعوى:.8/03321/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   32: �شقة   1101: مبنى   .680901884 ال�شخ�شي:  الرقم  مبارك.  �شنان  عي�شى  جا�شم 
الر�شوم  مع  دينارًا    488.69 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   815 مجمع:   1532:

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/05874/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
�شقة   128: مبنى   .730430332 ال�شخ�شي:  الرقم   .NELIA VELASCO LACUBAN عليه: 
مع  دنانير   304.119 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الب�شيتين.   228 مجمع:   ,383: طريق   107

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/04165/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد حبيب فتح اهلل جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 861102967. مبنى :968 طريق :1422, مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   336.169 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   814

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/02201/2014/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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�شقة   6131: مبنى   .730434265 ال�شخ�شي:  الرقم  الرفاعي.  محمد  ابراهيم  عليه:  المدعى 
:4 طريق 119, مجمع: 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 345.131  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/15314/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
ABUL ABDUL HANNAN MIA. الرقم ال�شخ�شي: 830406492. مبنى :368 طريق  عليه: 
545, مجمع: 705 توبلى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 446.388  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/16649/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: علي عبدالهادي يو�شف ابراهيم ال�شباع. الرقم ال�شخ�شي: 820402427. مبنى :2547 
�شقة 21 طريق :2165, مجمع: 721 جدعلي �شاحب �شركة اأون تايم لل�شحن ال�شريع. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 101.071  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/17216/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ميناتيكوم البحرين. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه 
 3213: :605 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 830645632.  الرقم   .QUAN JONATHAN JOYCE

مجمع: 732 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 155.2  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.



167
العدد: 3275 - الخميس 18 أغسطس 2016

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.3/08417/2014/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MICHAEL YMBONG PAQUIBOT. الرقم ال�شخ�شي: 641029047. مبنى :4559 �شقة 22 

طريق :465, مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 261.345  دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.2/04425/2014/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
:2803, مجمع  :194 طريق  ال�شخ�شي: 650167210. مبنى  الرقم   .SOUHEIL J HAJJAR

426 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 133.523  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.1/03574/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
 1889: مبنى   .830912851 ال�شخ�شي:  الرقم  م�شتريحي.  احمد  اني�س  عي�شى  م�شعب  عليه 
طريق 5542, مجمع: 555 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 330.772  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.9/05195/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: LESLIE WADE ENGLE. الرقم ال�شخ�شي: 671103911. مبنى :1 طريق :382 مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   207.62 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   342

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/15433/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 Juffair :الرقم ال�شخ�شي: 670501409. مبنى :1 طريق .LETITIA ALANE BROWN عليه
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 167.484  المنامة. مو�شوع  مجمع: 342 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/07890/2014/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: SYED BAHADUR. الرقم ال�شخ�شي: 880154578. مبنى :1118 طريق :301 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا    116.032 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مجمع119. 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/07288/2014/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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المدعى عليه: MUHAMMAD SHAHZAD AHMAD AHMAD AHMED. الرقم ال�شخ�شي 
910417946. مبنى :211 طريق :100, مجمع: 928 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى 252.118  

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/12585/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
:915 طريق  ال�شخ�شي: 830511431. مبنى  الرقم  را�شد.  �شلطان  عليها: هناء ح�شن محمد 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 61.529  دينارًا مع  :1615, مجمع: 1216 مدينة حمد. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/08962/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي ح�شين احمد علي ال ربيع. الرقم ال�شخ�شي: 920507247. مبنى :76 طريق :86, مجمع: 
412 الديه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 179.924 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/16684/2015/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: زكريا مو�شى عبداهلل علي العبار. الرقم ال�شخ�شي: 810602601. مبنى :1662 
طريق 641, مجمع: 408 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2874.275  دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.8/16750/2014/02

تبليغ.باحل�شور
التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 11: مبنى  ال�شخ�شي: 841248931.  الرقم   .IMRAN TARIQ CHAUDHRY عليه:  المدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا    319.2 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع:   ,2322 طريق 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/14415/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: جمال جرموني. الرقم ال�شخ�شي: 840252471. مبنى :513 طريق :5215, مجمع: 252 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 169.836 دينارًا مع  قاللي. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/16194/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 2236: مبنى   .770614787 ال�شخ�شي:  الرقم   .NEBIYU MOHAMMED HASHIM عليه: 
�شقة :21 طريق :1843, مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 79.572  دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.4/16007/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
طريق   2167: مبنى   .830105140 ال�شخ�شي:  الرقم  العريبي.  عي�شى  خمي�س  محمد  عليه: 
:2729, مجمع 927 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 944.721  دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/14526/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: ح�شين ظافر ح�شين المزارقه. الرقم ال�شخ�شي: 760737738. مبنى :140 طريق :25 
مجمع: 517 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 190.938  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/04502/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
علي محمد يو�شف احمد ابوحميد. الرقم ال�شخ�شي: 940202174. مبنى :422 طريق :2257, 
مجمع: 1022 دم�شتان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 293.293  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/07780/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
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عليه: ثفيل مثيب ثفيل ال�شبيعي. الرقم ال�شخ�شي: 740738399. مبنى :1808 طريق :2230, 
مجمع: 225 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.799  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/06223/2015/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: خالد مهدي �شيف مهدى احمد. الرقم ال�شخ�شي: 810807130. مبنى :1052 
طريق :639, مجمع: 206 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 314.702 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/09867/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: عائ�شه محمد �شالح محمد الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 861100158. مبنى :561 طريق 
:1402, مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 485.153  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/07137/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه JAMAL ABDULRAHMAN. الرقم ال�شخ�شي: 860317641. مبنى :2372 طريق :2834 
مجمع: 228 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 247.419  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.7/15588/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فا�شل عبدالرحيم ا�شماعيل كاظم. الرقم ال�شخ�شي: 790465663. مبنى :445 �شقة :4 طريق 
الر�شوم  مع  دينار   200.436 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شالح.  النبيه   381 مجمع:   1805:

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/15095/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: زينب عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: خلف 
ب�شام خلف علي ال�شاعي. الرقم ال�شخ�شي: 841009430. مبنى :1479 طريق :1627, مجمع: 
1216 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 97.272  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/08304/2014/02
تبليغ.باحل�شور

اأحمد.  �شلمان  علي  جميلة  المدعية:  وكيل  والال�شلكية.  ال�شلكية  الت�شالت  �شركة  المدعية: 
مجمع:   .201413301 ال�شخ�شي:  الرقم  والمقاعي.  المطاعم  لدارة  ماربيال  عليها:  المدعى 
571 الجنبية ل�شاحبها مهدي عبدالعزيز - مبنى 1098 - طريق 7130. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 924.051  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.9/01266/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: امال 
احمد ح�شن بنى عطا. مبنى :1112 طريق :611, مجمع: 1206 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى 

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

2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/02619/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: MOHAMMAD ABUL KASHAM KASHAM KHALIL. الرقم ال�شخ�شي 851046169. 
مبنى :1656 �شقة :14 طريق :3861, مجمع: 738 عالي. مو�شوع الدعوى 222.649  دينارًا مع 

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

2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/12491/2014/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: لطفي محمد يا�شين بوخم�شين. الرقم ال�شخ�شي: 651018986. مبنى :60 �شقة 
:306 طريق 1701, مجمع: 517 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 125.979  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.6/06592/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ال�شيد 
خلف حميد ها�شم علي ها�شم. الرقم ال�شخ�شي: 861009126. مبنى :2055 طريق :3678, 
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3750.363 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عالي.   736 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.7/01245/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه ADEEL SHAHZAD. مبنى :2868 طريق :243, مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/04051/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
عليه: محمد را�شد نا�شر الجبر النعيمي. الرقم ال�شخ�شي: 520045734. مبنى :740 طريق 
:9, مجمع: 814 مدينة عي�شى �شاحب الب�شير للمقاأولت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297.611  

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/09398/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ايمن 
 ,90: طريق   1014: �شقة   2111: مبنى   .660401193 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  �شليم  محمد 
مجمع: 101 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 542.6  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/05147/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ايهاب  المدعى عليه:  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
عطية عبد الوارث م�شطفى. مبنى :107 �شقة :18 طريق :4103, مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 67.5  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/03195/2016/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شقة 42  PAUL ANTHONY TREYES TREYES JIMENEA. مبنى 3037  المدعى عليه: 
الر�شوم  دينارًا مع  مبلغ 513.688  الدعوى: طلب  البديع. مو�شوع  طريق 5757, مجمع: 557 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/17088/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
طريق   318: مبنى   .871039044 ال�شخ�شي:  الرقم   .BRYAN CABARONG BAES عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   385.151 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1805 مجمع   ,382

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.9/06959/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: فهد �شالح خمي�س �شالح الزومان. الرقم ال�شخ�شي: 830201114. مبنى 315 - طريق 
الدعوى  الدبلوما�شية. مو�شوع  التا�شع مكتب 903  الدور   - دبلومات  برج  1705 - مجمع 317 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/09705/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: ايمن غازي ابو ركبه. الرقم ال�شخ�شي: 880136766. مبنى :2299 �شقة :1 طريق :85, 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   238.47 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البديع.   555 مجمع: 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.احلام�شة

رقم.الدعوى:.5/9663/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المحاكم.  اإدارة  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  بوا�شطه  البحرين  فيفا  �شركة  المدعي: 
ال�شخ�شي/890143625.  الرقم   .GOPI SANKAR THATICHETTI عليه:   المدعى  �شد 

وجن�شيته/ هندي مو�شوعها/ طلب مبلغ وقدره 314/626  دينارًا.
لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة منع المدعى عليه المذكور من ال�شفر وقد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
.قا�شي.املحكمة.املدنية.ال�شغرى.اخلام�شة.

رقم.الدعوى:.9/03518/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن حمد تايه المخلف. الرقم ال�شخ�شي: 890812152. مبنى :367 طريق :1209, مجمع: 
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   337.428 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   912
ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/05069/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: ADNAN AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 880227680. مبنى :1178 طريق :139, مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 284.397  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   901

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.5/07346/2014/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: FAISAL THATTUVAYAL KUNI. الرقم ال�شخ�شي: 800567544. مبنى :361 
طريق :1805, مجمع: 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 242.833  دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/12197/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين علي عبدالعال الفهد. الرقم ال�شخ�شي: 510114970. مبنى :564 طريق :5614, مجمع: 
359 الزنج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 469.5  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.9/1126/2015/25

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شهام اأحمد محمد الزراع. وكيل المدعية: المحامي جا�شم �شرحان. المدعى عليها: 
حنان عبدالعزيز حبيب عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 790702860. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1320  دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا  تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/7 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.8/11264/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتويف

عبدالعزيز.علي.محمد.البلو�شي
البلو�شي  المتوفي عبدالعزيز علي محمد  الثانية عن فتح تركة  الكبرى المدنية  تعلن المحكمة 
ورقمه ال�شخ�شي 370017943. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفي اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.04/2013/05338/01
بيع.باملزاد.العلني

العلني  بالمزاد  به  الخا�س  المنقولت  بيع  العلني  المزاد  في  و�شعها  التنفيذ عن  تعلن محكمة 
والتي تم جردها وحجزها اأثناء تنفيذ حكم القرار ال�شادر ت�شديدا للدين المحكوم به ل�شالح 

بنك بي اأم اآي بمبلغ وقدره 4451675.59  دينارًا.
ن�شر هذا  تاريخ  اأيام من  �شبعة  المبلغ خالل  ب�شداد  المبادرة  وكيله  اأو  المنفذ �شده  وعلى   
التكليف بالوفاء بالجريدة الر�شمية ا�شتنادا لن�س المادة رقم )278( مرافعات واإل فان المحكمة 
�شوف تبا�شر اإجراءات بيع المنقولت بالمزاد العلني وذلك بموجب ملف التنفيذ المذكور اأعاله.
قا�شي.محكمة.التنفيذ
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رقم.الدعوى:.04/2012/02601/09
بيع.باملزاد.العلني

العلني  بالمزاد  به  الخا�س  المنقولت  بيع  العلني  المزاد  في  و�شعها  التنفيذ عن  تعلن محكمة 
والتي تم جردها وحجزها اأثناء تنفيذ حكم القرار ال�شادر ت�شديدا للدين المحكوم به ل�شالح 

بنك م�شقط الدولي بمبلغ وقدره 35792.554  دينارًا.
ن�شر هذا  تاريخ  اأيام من  �شبعة  المبلغ خالل  ب�شداد  المبادرة  وكيله  اأو  المنفذ �شده  وعلى   
التكليف بالوفاء بالجريدة الر�شمية ا�شتنادا لن�س المادة رقم )278( مرافعات واإل فان المحكمة 
�شوف تبا�شر اإجراءات بيع المنقولت بالمزاد العلني وذلك بموجب ملف التنفيذ المذكور اأعاله.
قا�شي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.04/2015/10332/09
بيع.باملزاد.العلني

العلني  بالمزاد  به  الخا�س  المنقولت  بيع  العلني  المزاد  في  و�شعها  التنفيذ عن  تعلن محكمة 
والتي تم جردها وحجزها اأثناء تنفيذ حكم القرار ال�شادر ت�شديدا للدين المحكوم به ل�شالح 

فوؤاد عبداللطيف كنفاني بمبلغ وقدره 27367.204  دينارًا.
ن�شر هذا  تاريخ  اأيام من  �شبعة  المبلغ خالل  ب�شداد  المبادرة  وكيله  اأو  المنفذ �شده  وعلى   
التكليف بالوفاء بالجريدة الر�شمية ا�شتنادا لن�س المادة رقم )278( مرافعات واإل فان المحكمة 
�شوف تبا�شر اإجراءات بيع المنقولت بالمزاد العلني وذلك بموجب ملف التنفيذ المذكور اأعاله.
قا�شي.محكمة.التنفيذ
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اإعالنات.اإدارة.اأموال.القا�شرين

اإعالن.20160116
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة اإميان محمد عنرب مبارك, من �شكنة الرفاع ال�شرقي 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 770108911,  رقم  وحتمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
اإعالم  املذكورة  املتوفاة  اإلى  يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن,  اإليها يف هذا  يقدم  اإدعاء  اي  الإدارة 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منها ليعلم.

اإعالن.20160117
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى يو�شف اأحمد عي�شى اخلباز, من �شكنة املنامة, ويحمل  
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 560125704,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160118
املتوفى عبدالأمري احمد مهدي محمد, من �شكنة مدينة  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
حمد  ويحمل رقم �شكاين 580110656, اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته, عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160125
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد عادل عبدالرحمن  مويل بخ�س, من �شكنة 
املحرق  ويحمل رقم �شكاين 650117883, اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته, عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.
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اإعالن.20160127
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبد احلليم ح�شني عبد احلليم اأبو علو�س, من �شكنة 
املحرق ويحمل رقم �شكاين 571100422, اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته, عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160134
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى طارق محمود في�س اهلل ح�شيب. من �شكنة املنامة, 
اإلى  اأن يقدم طلبا كتابيًا  اأو دين يف تركته, عليه  باإرث  اأو يدعي  ويحمل  رقم �شكاين 630129800, 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160212
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى من�شور عبدالنبي جا�شم البقايل, من �شكنة بورى  
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 610051440,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160137
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ال�شيد ال�شيد نا�شر حمزة �شرف ال �شرف, من �شكنة 
الديه  ويحمل رقم �شكاين 460107402, اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته, عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.
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اإعالن.20160138
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى �شعد عبداهلل علي خمي�س, من �شكنة املحرق ويحمل 
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 590010964,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160139
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى معتوق عمران على �شاله. من �شكنة مهزة, ويحمل  
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 520107926,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160148
�شكنة  من  ها�شم,  الفكي  الطيب  فائزة محجوب  املتوفاة  على  له طلب  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
الرفاع الغربي  وحتمل رقم �شكاين 690406622, اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته, عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفاة املذكورة 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منها, ليعلم.

اإعالن.20160150
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى MOHAMMAD NAVEED, من �شكنة احلد  ويحمل 
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 880111593,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.
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اإعالن.20160151
ال�شروقي, من �شكنة املحرق   اأحمد  اأن كل من له طلب على املتوفاة فاطمة خليفة  للعموم  نعلن 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 540011754,  رقم  وحتمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
اإعالم  املذكورة  املتوفاة  اإلى  يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن,  اإليها يف هذا  يقدم  اإدعاء  اي  الإدارة 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منها, ليعلم.

اإعالن.20160152
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة فوزة عبود �شطم ال�شليمان, من �شكنة �شافرة  وحتمل 
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 710420919,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفاة املذكورة اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منها, ليعلم.

اإعالن.20160153
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة �شارة �شامل خليفة �شلطان, من �شكنة الرفاع ال�شرقي  
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 640200168,  رقم  وحتمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
اإعالم  املذكورة  املتوفاة  اإلى  يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن,  اإليها يف هذا  يقدم  اإدعاء  اي  الإدارة 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منها, ليعلم.

اإعالن.20160154
الكوهجي, من  ها�شم  ال�شيد عبدالرحمن محمد  املتوفى  على  له طلب  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
�شكنة الب�شيتني  ويحمل رقم �شكاين 680704728, اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته, عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف 
املتوفى املذكور  اإلى  الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن, كما  اإليها يف هذا  اإدعاء يقدم  الإدارة اي  لن تقبل 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.
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اإعالن.20160155
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شن جعفر ح�شن العريبي, من �شكنة توبلي ويحمل 
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 861109112,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160156
اأن كل من له طلب على املتوفى خالد عيد خالد �شريدة, من �شكنة عراد, ويحمل   نعلن للعموم 
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 470001267,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160157
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل جعفر اأحمد خ�شري, من �شكنة �شار  ويحمل 
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 730105903,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160161
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد اإ�شماعيل يعقوب اجنر بكر, من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي  ويحمل رقم �شكاين 610608398, اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته, عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.
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اإعالن.20160162
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شني علي اأحمد احلزوم, من �شكنة احلد ويحمل 
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 710214936,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160164
اأحمد �شاهني, من �شكنة مدينة  املتوفى عبداحلي محمد  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
حمد, ويحمل  رقم �شكاين 580105725, اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته, عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160166
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شن علي عبداهلل مرهون, من �شكنة مدينة حمد  
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 530120151,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160167
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اإبراهيم جعفر اإبراهيم مكي, من �شكنة جدحف�س  
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 560053002,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.
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اإعالن.20160168
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اإ�شحاق ح�شن علي اأحمد, من �شكنة عراد ويحمل 
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 651102170,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160170
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اعجاز اأحمد محمد �شليم, من �شكنة عايل, ويحمل  
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 590511408,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160172
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة رباب احمد عي�شى غامن, من �شكنة الدير  وحتمل 
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 570012309,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفاة املذكورة اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160175
�شكنة  من  محمد,  عبداجلليل  عبداهلل  محمد  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
اأن يقدم طلبا  اأو دين يف تركته, عليه  باإرث  اأو يدعي  النويدرات  ويحمل رقم �شكاين 590601920, 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف 
املتوفى املذكور  اإلى  الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن, كما  اإليها يف هذا  اإدعاء يقدم  الإدارة اي  لن تقبل 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.
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اإعالن.20160182
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ال�شيد ر�شي �شرب يو�شف �شالح, من �شكنة جدحف�س  
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 590104314,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160183
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى جا�شم ح�شن, من �شكنة العكر, ويحمل  رقم �شكاين 
اإلى الإدارة خالل خم�شة  اأن يقدم طلبا كتابيًا  اأو دين يف تركته, عليه  اأو يدعي باإرث   ,621001759
ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم 
اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده 

واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160184
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبداهلل احمد مهدي محمد, من �شكنة اخلارجية  
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 380016214,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160186
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة رباب مريزا �شلمان احمد, من �شكنة �شلماباد  وحتمل 
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 761103171,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفاة املذكورة اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.
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اإعالن.20160187
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى طه ابراهيم محمد ال�شبعان, من �شكنة احلد ويحمل 
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 650702450,  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160208
عايل,  �شكنة  من  العرج,  عبا�س  ابراهيم  ر�شي  املتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 270102272,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160218
�شكنة عراد,  ال�شبعان, من  يو�شف عبداهلل  نواف  املتوفى  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 770604404,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160219
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شن عبا�س حمزه �شامل, من �شكنة الدير, ويحمل 
رقم �شكاين 360006604, اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته, عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل 
اي  الإدارة  تقبل  لن  وبعدها �شوف  الر�شمية,  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر  تاريخ  يومًا من  خم�شة ع�شر 
اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا 

ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن.20160220
املنامة,  املتوفى خمي�س را�شد خمي�س الدهام, من �شكنة  اأن كل من له طلب على  للعموم  نعلن 
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اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته,  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 620111623,  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.

اإعالن..20160224
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة منى عبداهلل حمد الزياين, من �شكنة قاليل, حتمل 
اإلى الإدارة  اأن يقدم طلبا كتابيًا  اأو دين يف تركتها, عليه  باإرث  اأو يدعي  رقم �شكاين 581202414, 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية, وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن, كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفاة عليه اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه, ليعلم.
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قرارات.ال�شتغناء
  

قرار.رقم.)14(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)584(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمة.رقم.1981/838

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )584( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ 
مرمي بنت جمعة اأحمد, الكائن يف الرفاع ال�شرقي وامل�شجل باملقدمة رقم 1981/838, والذي كان من 
اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت,  لعدم لزومه لأعمال 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف

قرار.رقم.)15(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)599(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمة.رقم.1978/1152

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )599(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
اإبراهيم غلوم محمد اخلمريي, الكائن يف الرفاع ال�شرقي وامل�شجل باملقدمة رقم 1978/1152, والذي 
كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت,  لعدم لزومه 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف
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قرار.رقم.)16(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)608(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمة.رقم.2001/5767

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )608( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ 
رقم 2001/5767,  باملقدمة  وامل�شجل  ال�شرقي  الرفاع  الكائن يف  يو�شف محمد عبدالهادي,  جواهر 
والذي كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت,  لعدم 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف

قرار.رقم.)17(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)553(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمة.رقم.2004/5392

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )553(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
ال�شرقي وامل�شجل باملقدمة رقم 2004/5392,  اإبراهيم قدير, الكائن يف الرفاع  اأحمد ح�شن  ه�شام 
والذي كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت,  لعدم 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف
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قرار.رقم.)18(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)585(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمة.رقم.1985/1535

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )585( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ 
موزة بنت عبداهلل �شامل, الكائن يف الرفاع ال�شرقي وامل�شجل باملقدمة رقم 1985/1535, والذي كان 
لزومه  لعدم  الفاحت,   اأحمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  قلعة  �شرقي  الإ�شكاين جنوب  امل�شروع  اإن�شاء  اأجل  من 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف

قرار.رقم.)19(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)560(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمتني.رقم.1983/1180.

ورقم.3440/.1977
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )560( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ 
�شماء عبداهلل مبارك, الكائن يف الرفاع ال�شرقي وامل�شجل باملقدمتني رقم 1983/1180 ورقم 3440/ 
1977, والذي كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت,  

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف
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قرار.رقم.)20(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)598(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمة.رقم.1981/836

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )598( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ 
مطرة بنت جمعة جا�شم, الكائن يف الرفاع ال�شرقي وامل�شجل باملقدمة رقم 1981/836, والذي كان 
لزومه  لعدم  الفاحت,   اأحمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  قلعة  �شرقي  الإ�شكاين جنوب  امل�شروع  اإن�شاء  اأجل  من 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف

قرار.رقم.)21(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)593(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمة.رقم.1999/5945

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )593(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
اإبراهيم غلوم محمد اخلمريي, الكائن يف الرفاع ال�شرقي وامل�شجل باملقدمة رقم 1999/5945, والذي 
كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت,  لعدم لزومه 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف
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قرار.رقم.)22(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)623(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمة.رقم.1955/198

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )623(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
عبداهلل محمد دان�س, الكائن يف الرفاع ال�شرقي وامل�شجل باملقدمة رقم 1955/198, والذي كان من 
اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت,  لعدم لزومه لأعمال 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف

قرار.رقم.)23(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)625(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمة.رقم.1981/2845

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )625(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
املا�س علي عبداهلل العجمي, الكائن يف الرفاع ال�شرقي وامل�شجل باملقدمة رقم 1981/2845, والذي 
كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت,  لعدم لزومه 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف
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قرار.رقم.)24(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)620(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمة.رقم.1997/7077

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )620(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
ح�شني علي �شيار علي الذوادي, الكائن يف الرفاع ال�شرقي وامل�شجل باملقدمة رقم 1997/7077, والذي 
كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت,  لعدم لزومه 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف

قرار.رقم.)25(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)559(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمة.رقم.1372/280

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )559( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/ �شعد 
بن مبارك بن �شعد, الكائن يف الرفاع ال�شرقي وامل�شجل باملقدمة رقم 1372/280, والذي كان من اأجل 
اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت,  لعدم لزومه لأعمال املنفعة 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف
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قرار.رقم.)26(.ل�شنة.2015.بال�شتغناء.عن.العقار.امل�شتملك
بالقرار.)610(.ل�شنة.2006.وامل�شجل.باملقدمة.رقم.2001/3769

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( 
ال�شيد/  ال�شادر على ملك  ل�شنة 2006  ال�شتمالك رقم )610(  قرار  ال�شتغناء عن  منه قد قررت 
اإبراهيم غلوم محمد اخلمريي, الكائن يف الرفاع ال�شرقي وامل�شجل باملقدمة رقم 2001/3769, والذي 
كان من اأجل اإن�شاء امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت,  لعدم لزومه 

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

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
م..ع�شام.بن.عبداهلل.خلف
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ا�شتدراك
ن�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3273( ال�شادر بتاريخ 4 اأغ�شط�س 2016 قرار رئي�س 
اجلمارك  رقم )7( ل�شنة 2016 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة الف�شل بالقيمة, وقد ُن�سَّ يف املادة 
)6( من القرار املذكور  على "يلغى القرار  رقم )10( ل�شنة 2002 ب�شاأن ت�شكيل جلنة الف�شل 
ت�شكيل جلنة  ب�شاأن  ل�شنة 2003  القرار  رقم )10(  "يلغى  ال�شحيح هو  اإن  بالقيمة" يف حني 

الف�شل بالقيمة".
)لذا لزم التنويه(


