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.�أمر.ملكي.رقم.)48(.ل�ضنة.2016
بتعيينات.ق�ضائية

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

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

�أمرنا.باالآتي:
�ملادة.�الأولى

ُيعينَّ عبداملنعم اإبراهيم ال�شهاوي اإبراهيم قا�شيًا مبحكمة التمييز.

�ملادة.�لثانية
ُيعينَّ وكياًل باملحكمة الكربى املدنية كل من:

1- ح�شي عبداملح�شن محمد �شطوحي.
2- محمد �شيد يو�شف محمد.
3- اأحمد اأمين ب�شري نا�شف.

�ملادة.�لثالثة
ُيعينَّ جعفر يو�شف يعقوب اجلمري قا�شيًا باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )اأ(.

�ملادة.�لر�بعة
ُيعينَّ قا�شيًا باملحكمة الكربى املدنية من الفئة )ب(، كل من:

1-علي محمد اأحمد اجلزاف.
2- عي�شى �شامي اأحمد املناعي.
3- محمد جمال محمد �شلطان.

4- عبدالعزيز علي جا�شم �شويطر.
5- محمود �شلمان ال�شديقي.
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6- �شيخة اأحمد البوعيني.
7- اأحمد مبارك احلجي.
8- هاجر عبداهلل فخرو.

�ملادة.�خلام�ضة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر فى ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 12 محرم 1438هـ
املوافق: 13 اأكتوبر 2016م
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.مر�ضوم.رقم.)73(.ل�ضنة.2016
.باإعادة.تنظيم.وز�رة.�لعمل.و�لتنمية.�الجتماعية

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

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

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، 2012، املعدنَّ
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2005 بتنظيم وزارة العمل وتعديالته،

الجتماعيُة  التنمية  وزارة  وتنظيم  ت�شمية  باإعادة   2011 ل�شنة   )60( رقم  املر�شوم  وعلى 
ُوتعديالته،

وبناًء على عر�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�ضمنا.باالآتي:
�ملادة.�الأولى

ُيعاد تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية على النحو الآتي:
وزير.�لعمل.و�لتنمية.�الجتماعية،.ويتبعه:

�أواًل: �إد�رة.�الت�ضال.
ثانياً:.�إد�رة.ُنُظم.�ملعلومات.

ثالثاً:.وكيل.وز�رة.�لعمل.و�لتنمية.�الجتماعية،.ويتبعه:
1- اإدارة املوارد الب�شرية.

2- اإدارة املوارد املالية.
3- اإدارة �شئون املعاهد املهنية.

4-.�لوكيل.�مل�ضاعد.ل�ضئون.�لعمل،.ويتبعه:
اأ- اإدارة التوظيف.

ب- اإدارة العالقات العمالية.
اإدارة التفتي�س وال�شالمة املهنية. ج- 
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ل. د- اإدارة التعوي�شات ودعم التنََّعطُّ
هـ- اإدارة التدريب وتطوير القوى العاملة.

5-.�لوكيل.�مل�ضاعد.للرعاية.و�لتاأهيل.�الجتماعي،.ويتبعه:
اأ- اإدارة التاأهيل الجتماعي.

ب- اإدارة الرعاية الجتماعية.
ج- اإدارة امل�شاعدات الجتماعية.

6-.�لوكيل.�مل�ضاعد.لتنمية.�ملجتمع،.ويتبعه:
اأ- اإدارة مراكز التنمية الجتماعية.

ب- اإدارة تنمية الأ�شرة والطفولة.
ج- اإدارة دعم املنظمات الأهلية.

�ملادة.�لثانية
ُيلغى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2005 بتنظيم وزارة العمل، واملر�شوم رقم )60( ل�شنة 2011 
باإعادة ت�شمية وتنظيم وزارة التنمية الجتماعية. كما ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

�ملادة.�لثالثة
�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  على 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

نائب.رئي�ض.جمل�ض.�لوزر�ء
خالد.بن.عبد�هلل.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 12 محرم 1438 هــ
املوافق: 13 اأكـتـوبـر 2016م
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وز�رة.�لد�خلية
.قر�ر.رقم.)139(.ل�ضنة.2016

..بتعديل.بع�ض.�أحكام.�لقر�ر..رقم.)196(.ل�ضنة.2014.
ب�ضاأن.�لر�ضوم.�لخا�ضة.بخدمات.�الإد�رة.�لعامة.للجن�ضية.و�لجو�ز�ت.و�الإقامة

وزير الداخلية:
بعد الطالع على القرار رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة 

ل بالقرار رقم )49( ل�شنة 2015، العامة للجن�شية واجلوازات والإقامة، واملعدنَّ
مايو   23 بتاريخ  املنعقدة   )2362( رقم  بجل�شته  ال�شادرة  الوزراء  جمل�س  موافقة  وعلى 

،2016
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

ُي�شتبدل بن�شو�س البنود اأرقام )12، 21، 42، 53، 60( الواردة يف اجلدول املرافق للقرار 
رقم )196( ل�شنة 2014 ب�شاأن الر�شوم اخلا�شة بخدمات الإدارة العامة للجن�شية واجلوازات 

حة باجلدول )اأ( املرافق لهذا القرار. والإقامة، الن�شو�س املو�شنَّ
 

�ملادة.�لثانية
ي�شاف بندان جديدان برقمي )63، 64(  اإلى جدول الر�شوم املرافق للقرار رقم )196( 
ن�شاهما  والإقامة،  للجن�شية  العامة  الإدارة  بخدمات  اخلا�شة  الر�شوم  ب�شاأن   2014 ل�شنة 

املو�شحان باجلدول )ب( املرافق لهذا القرار.

�ملادة.�لثالثة
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

�ملادة.�لر�بعة
على وكيل الوزارة ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة، تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية .

.�لفريق.�لركن
..وزير.�لد�خلية

ر��ضد.بن.عبد�هلل.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 12 محرم 1438هـ 
الـمــــــوافـــــق: 13 اأكتوبر 2016م  
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�جلدول.)�أ(

مقد�ر.�لر�ضم�خلدمةت

تقدمي طلب احل�شول على �شهادة عدم العرتا�س للزيارة اأو للعمل اأو 12
اللتحاق اأو تاأ�شرية العودة اأو الإقامات اأو  ال�شهادات  اأو جتديدها.

دينارفل�ض

-4

21

ت�شمح  �شنوات   )5( ملدة  �شاحلة  �شفرات  لعدة  عودة  تاأ�شرية  اإ�شدار 
لرجال  يومًا يف كل مرة،  تتجاوز 90  البالد مدة ل  البقاء يف  حلاملها 
واإيــرلــنــدا املتحدة  اململكة  مواطني  مــن  والــــزوار  وال�شياح   الأعــمــال 
الإدارة طـــريـــق  ـــن  ع الأمـــريـــكـــيـــة  املـــتـــحـــدة  والـــــوليـــــات  ـــدا  ـــن وك  

اأو �شفارات مملكة البحرين. 

-170

42

تاأ�شرية �شياحية متعددة ال�شفرات ملدة ثالثة اأ�شهر من تاريخ الدخول 
وتكون  مرة،  كل  يف  واحد  �شهر  ملدة  البالد  يف  البقاء  حلاملها  ت�شمح 
اأو عن طريق  الإدارة  اإلكرتونية عن طريق  اأو  املنافذ  فورية عن طريق 
�شفارات مملكة البحرين  لرعايا الدول التي ي�شدر بها قرار وزاري اأو 

املقيمي بدول جمل�س التعاون اخلليجي. 

-25

ـــوم الـــتـــاأخـــري لــلــمــتــخــلــفــي عـــن اإ�ــــشــــدار اأو جتـــديـــد الإقـــامـــة 53 ر�ـــش
منها. ـــزء  ج اأو  ــهــر  ــش اأ� ــة  ــالث ث كـــل  عـــن  25-)الكفالة ال�شخ�شية( 

ــــاأ�ــــشــــريات الـــ�ـــشـــيـــاحـــيـــة ملـــدة  60 ـــي الــــت  متــــديــــد مــــــدة بــــقــــاء حـــامـــل
25-اأ�شبوعي عن طريق الإدارة.

 �جلدول.)ب(

مقد�ر.�لر�ضم�خلدمةت

63

تاأ�شرية �شياحية اإلكرتونية عن طريق الإدارة متعددة ال�شفرات �شاحلة 
اإ�شدارها ت�شمح حلاملها البقاء يف البالد  ملدة �شنة واحدة من تاريخ 
ملدة 90 يومًا يف كل مرة، وت�شدر عن طريق الإدارة لرعايا الدول التي 
اخلليجي. التعاون  جمل�س  بدول  املقيمي  اأو  وزاري،  قرار  بها  ي�شدر 

دينارفل�ض

-85

64

ملدة  البالد  يف  البقاء  حلاملها  ت�شمح  واحدة  ملرة  �شياحية  تاأ�شرية 
طريق  عن  اإلكرتونية  اأو  املنافذ  طريق  عن  فورية  وتكون  اأ�شبوعي، 
بدول  املقيمي  اأو  وزاري  قرار  بها  ي�شدر  التي  الدول  لرعايا  الإدارة، 

جمل�س التعاون اخلليجي.

-5
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وز�رة.�لعدل.و�ل�ضئون.�الإ�ضالمية.و�الأوقاف
.قر�ر.رقم.)63(.ل�ضنة.2016

.ب�ضاأن.تخويل.بع�ض.موظفي.بلدية.�لمنطقة.�لجنوبية
ْبط.�لق�ضائي �ضفة.ماأموري.�ل�ضَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
 2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وبناًء على التفاق مع وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

الق�شائي  ْبط  ال�شنَّ ماأموري  اأ�شماوؤهم، �شفة  التالية  املنطقة اجلنوبية  بلدية  ل موظفو  ُيخونَّ
وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام قانون البلديات ال�شادر 
باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:

1( مرمي محمد ال�شديقي.
2( عي�شى يو�شف عمران.

3( اأحمد خاجة �شيخ.

�ملادة.�لثانية
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.�لعدل.و�ل�ضئون.�الإ�ضالمية.و�الأوقاف
خالد.بن.علي.بن.عبد�هلل.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 3 محرم 1438هـ
الـمــــــوافــــق: 4 اأكتوبـر 2016م
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وز�رة.�لعدل.و�ل�ضئون.�الإ�ضالمية.و�الأوقاف
.قر�ر.رقم.)68(.ل�ضنة.2016

.با�ضتبد�ل.ع�ضو.في.لجنة.�إتالف
�أو.ت�ضليم.�لمو�د.و�الأدو�ت.�لمحكوم.بم�ضادرتها

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
رة واملوؤثرات العقلية،  بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

وعلى الأخ�س املادة )51( منه،
والأدوات  املواد  ت�شليم  اأو  لإتالف  ت�شكيل جلنة  ب�شاأن  ل�شنة 2008  رقم )1(  القرار  وعلى 

املحكوم مب�شادرتها،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2016 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل جلنة لإتالف اأو ت�شليم املواد والأدوات 

املحكوم مب�شادرتها،
املواد  ت�شليم  اأو  لإتالف  جلنة  ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )57( رقم  القرار  وعلى 

والأدوات املحكوم مب�شادرتها،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

ُي�شتبَدل الرائد/ فواز عي�شى الدو�شري بالرائد/ح�شي �شلمان مطر يف ع�شوية جلنة اإتالف 
اأو ت�شليم املواد والأدوات املحكوم مب�شادرتها. 

�ملادة.�لثانية
باجلريدة  ن�شره  تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

الر�شمية. 

وزير.�لعدل
و�ل�ضئون.�الإ�ضالمية.و�الأوقاف

خالد.بن.علي.بن.عبد�هلل.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 16 محرم 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 17 اأكتوبـر 2016م
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وز�رة.�ل�ضحة
.قر�ر.رقم.)23(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.تدريب.طلبة.�المتياز.بَمر�فق.وز�رة.�ل�ضحة

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري 

وطب الأ�شنان،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )05-2066( بجل�شته رقم )2066( بتاريخ 23 مايو 2010،

وعلى قرار اللجنة الوزارية لل�شئون املالية و�شبط الإنفاق رقم )2016/64-4(،
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

طلبة  على  ال�شحة  لوزارة  التابعة  واملرافق  امل�شت�شفيات  يف  المتياز  طلبة  تدريب  ر  ُيقت�شَ
كليات الطب باجلامعات املوجودة يف مملكة البحرين، والتي توجد بينها وبي الوزارة اتفاقيات 
األ يزيد عدد الطلبة املتدربي �شنويًا بجميع امل�شت�شفيات وَمرافق  تدريب معتَمدة، مع مراعاة 
الوزارة عن �شبعي متدربًا، وما زاد عن هذا العدد يتم تدريبهم بامل�شت�شفيات التعليمية التابعة 

للجامعات التي در�شوا بها بالتن�شيق معها.

�ملادة.�لثانية
على وكيل وزارة ال�شحة واجلهات املعنية تنفيذ هذا القرار، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية، 

ويعمل به اعتبارًا من الأول من يناير 2017.

وزيرة.�ل�ضحة
فائقة.بنت.�ضعيد.�ل�ضالح

�شدر  بتاريخ: 12 محـرم 1438هـ
الـمــــوافــــــــق: 13 اأكتوبر  2016م
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وز�رة.�ملو��ضالت.و�الت�ضاالت
.قر�ر.رقم.)14(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.�عتماد.�ضركات.�الإ�ضر�ف.�لبحري
 

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

رقم )14( ل�شنة 1978، وعلى الأخ�س املادة )20( منه، 
وعلى القانون البحري ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1982، وتعديالته،

ل�شنة 2006،  بالقانون رقم )61(  ال�شادر  البحرية  للموانئ  العامة  املوؤ�ش�شة  قانون  وعلى 
ل باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2012، املعدنَّ

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2014 باملوافقة على لئحة ال�شالمة اخلا�شة بال�شفن ذات 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  الدولية  البحرية  املعاهدات  ت�شملها  ل  التي  ال�شغرية  احلمولت 

اخلليج العربية،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية،

قرر.�الآتي:
مادة.)1(

ُتعتَمد يف مملكة البحرين �شركات الإ�شراف البحري التالية:
 American Bureau of Shipping (ABS( 1- هيئة الت�شنيف الأمريكية

Bureau Veritas (BV( 2- هيئة الت�شنيف الفرن�شية
Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV.GL( 3- هيئة الت�شنيف الرنويجية الأملانية

(Korean Register of Shipping (KR( 4- هيئة الت�شنيف الكورية
Lloyd's Register of Shipping (LR( 5- هيئة الت�شنيف الربيطانية

Nippon Kaiji Kyokai (NKK( 6- هيئة الت�شنيف اليابانية
Registro Italiano Navale (RINA( 7- هيئة الت�شنيف الإيطالية

Polish Register of Shipping (PRS( 8- هيئة الت�شنيف البولندية
  Russian Maritime Register of Shipping 9- هيئة الت�شنيف الرو�شية

ال�شهادات  املادة  هذه  من  الأولى  الفقرة  يف  املذكورة  البحري  الإ�شراف  �شركات  وُت�شِدر 
الدولية املتعلقة باإجراء امل�شح الفني لل�شفن البحرينية وتعيي درجتها وحتديد �شالحية ج�شم 
بال�شالمة  املتعلقة  ال�شهادات  ُت�شِدر  كما  ال�شحن،  خطوط  وحتديد  ة  الـُم�َشريِّ والآلت  ال�شفينة 
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البحرية و�شالمة الأرواح يف البحر واأمن ال�شفن، و�شهادة مْنع التلوث البحري الناجت من ال�شفن 
واملواد اخلطرة، و�شهادات مْنع الت�شادم و�شهادات خطوط احلمولة لل�شفن وال�شهادات الطنية 

وغريها من ال�شهادات املطلوبة دوليًا، وذلك كله وفقًا لتفاقيات التفوي�س املوقعة معها.
وت�شُدر تلك ال�شهادات على نفقة املالك اأو �شاحب ال�شفينة.

مادة.)2(
ُتعتمد �شركة هيئة الإمارات للت�شنيف )TASNEEF( للقيام بفح�س واإ�شدار ال�شهادات 
ال�شالمة  لئحة  لأحكام  وفقًا  الدولية،  للمعاهدات  تخ�شع  ل  التي  البحرينية  لل�شفن  الإلزامية 
اخلا�شة بال�شفن ذات احلمولت ال�شغرية التي ل ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول 
الإلزامية  ال�شهادات  لإ�شدار  ال�شركة  هذه  ُتعتَمد  كما  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 
لل�شفن البحرينية التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3000 )ثالثة اآلف( طن والتي تعمل يف املياه 

البحرينية فقط.

مادة.)3(
على وكيل وزارة املوا�شالت والت�شالت ل�شئون املوانئ واملالحة البحرية تنفيذ هذا القرار، 
ويعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.                                                                                 

                                                          
وزير.�ملو��ضالت.و�الت�ضاالت

كمال.بن.�أحمد.محمد..

�شدر بتاريخ: 12 محرم 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 13 اأكتوبر 2016م
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وز�رة.�لعمل.و�لتنمية.�الجتماعية
..قر�ر.رقم.)71(.ل�ضنة.2016

.ب�ضاأن.�لترخي�ض.بت�ضجيل.موؤ�ض�ضة.�لبلو�ضي.�لخيرية
.موؤ�ض�ضة.خا�ضة.

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

1989وتعديالته،
وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة البلو�شي اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة(،

قرر.�الآتي:
مادة.–1.–

ل موؤ�ش�شة البلو�شي اخلريية )موؤ�ش�شة خا�شة( يف �شجل قيد املوؤ�ش�شات اخلا�شة حتت  ُت�شجنَّ
قيد رقم )15/م/خ/ 2016(.

مادة.– 2.–
ُين�شر هذا القرار  وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي املرافقان يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل 

بهما من اليوم التايل لتاريخ الن�شر. 

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

 
�شدر بتاريخ: 16�شوال 1437هـ    

الـمــــــوافـــــق: 21 يوليو 2016م 
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.عقد.تاأ�ضي�ض
موؤ�ض�ضة.�لبلو�ضي.�خلريية

...موؤ�ض�ضة.خا�ضة...
 

اإنه يف يوم: اخلمي�س 9 من �شوال لعام 1437 للهجرة.
املوافق: للرابع ع�شر من يوليو لعام األفي و�شتة ع�شر للميالد.

 لدي اأنا:      خالد محمد عا�شري        رئي�س التوثيق العام باإدارة التوثيق.
ح�شر كل من:

�لطرف�الإقامة�جلن�ضية�ال�ضم�لرقم
�لرقم.

�ل�ضخ�ضي

531003728الأولالبديعبحرينينا�شر محمد يو�شف البلو�شي1

ح�شن محمد ح�شن خمي�س 2
600603741الثاين الرفاعبحرينيالبلو�شي

فوزي عبدالعزيز  محمد 3
620123737الثالثمدينة حمدبحرينيالبلو�شي

580057895الرابعالرفاعبحرينينادر محمد اإبراهيم �شداد4

 وطلب مني املتعاقدون )املوؤ�ش�شون( حترير هذا التفاق وفقًا لل�شروط الواردة اأدناه:
 1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  لأحكام  طبقًا  اخلريية  البلو�شي  موؤ�ش�شة  �س  توؤ�شنَّ  -1
باإ�شدار قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

ال�شباب و الريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة.
مًا للنظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة. ع من املوؤ�ش�شي جزءًا متمِّ 2- يعترب عقد التاأ�شي�س املوقنَّ

3- يعيِّ املوؤ�ش�شون من بينهم �شخ�شًا يقوم مبتابعة اإجراءات التوثيق  لدى وزارة العدل وال�شئون 
الإ�شالمية والأوقاف، واإجراءات الت�شجيل والإ�شهار لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

دينار  وخم�شمائة  اآلف  ع�شرة  قدره  مبلغ  من  ويتكون  د  محدنَّ غري  املوؤ�ش�شة  راأ�شمال   -4
)10500دينار( ح�شب الثابت من ال�شهادة ال�شادرة من بنك البحرين الإ�شالمي لل�شرف 

على اأهداف املوؤ�ش�شة واإدارتها.  
ونظامها  تاأ�شي�شها  ن�شر عقد  تاريخ  وتبداأ من  دة  البلو�شي اخلريية غري محدنَّ موؤ�ش�شة  5- مدة 
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الأ�شا�شي يف اجلريدة الر�شمية.
6- ل يجوز لأع�شاء موؤ�ش�شة البلو�شي اخلريية اخلروج عن اأهدافها اأو الإخالل بالأحكام اخلا�شة 

بتاأ�شي�شها اأو باأية قواني اأو قرارات معمول بها يف اململكة.
7- يجوز ملجل�س الأمناء تعيي رئي�س فخري للموؤ�ش�شة.

8- جميع امل�شروفات والأتعاب املدفوعة يف �شبيل تاأ�شي�س املوؤ�ش�شة حُت�َشب �شمن امل�شروفات 
العمومية لها.

الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  بوزارة  التوثيق  مبكتب  الأ�شا�شي  والنظام  العقد  توثيق  يتم   -9
والوقاف. 

ر هذا العقد من اأ�شل ون�شختي، ومت التوقيع عليه بعد قراءته من ِقَبل اجلميع  ومبا ُذِكر حترنَّ
ومني، وت�شلنَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه. 

�ملوثق.خالد.محمد.عا�ضري
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�لنظام.�الأ�ضا�ضي
ملوؤ�ض�ضة.�لبلو�ضي.�خلريية

..موؤ�ض�ضة.خا�ضة...
�لباب.�الأول
�أحكام.عامة

مادة.-1-
تاأ�ش�شت مبملكة البحرين موؤ�ش�شة خا�شة با�شم )موؤ�ش�شة البلو�شي اخلريية( حتت قيد رقم                        
والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )15/م/خ/2016( 
اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 
يلي  فيما  اإليها  وي�شار  له،  تنفيذًا  ال�شادرة  الوزارية  والقرارات  وتعديالته،  ل�شنة 1989   )21(

بكلمة )املوؤ�ش�شة(.
                                                      

......مادة.-2-
اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  املوؤ�ش�شة  هذه  ل  ت�شجنَّ
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 
اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 واأحكام هذا النظام الأ�شا�شي وعقد 

التاأ�شي�س املرفقي.
وَتْثُبت ال�شخ�شية العتبارية للموؤ�ش�شة من تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية.

.مادة..-3-
املقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة ومحلها القانوين ومركز اأمنائها هو  محل 135 – �شارع 57- مبنى 

137 – جممع 222 - الب�شيتي – مملكة البحرين.                                       
                                                        

.مادة-4-
ميثل املوؤ�ش�شة قانونًا رئي�س جمل�س اأمنائها اأو من ينوب عنه بقرار من جمل�س الأمناء.

.مادة.-5-
ل يجوز للموؤ�ش�شة ال�شتغال بال�شيا�شة، كما ل يجوز لها الدخول يف م�شاربات مالية، وعلى 
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ب�شالمة  امل�شا�س  بعدم  اأن�شطتها  جميع  يف  واللتزام  والآداب،  العام  النظام  مراعاة  املوؤ�ش�شة 
الدولة اأو �شكل احلكومة اأو نظامها الجتماعي.

.مادة.–6–
ُيذَكر ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوان مقرها ورقم ت�شجيلها ونطاق عملها - اإْن ُوِجد - و�شعارها يف 

جميع دفاترها و�شجالتها ومطبوعاتها.

.مادة.–7–
ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن تنت�شب اأو ت�شرتك اأو تن�شم اإلى هيئة مقرها خارج مملكة البحرين 

دون اإذن م�شبنَّق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

�لباب.�لثاين
�أهد�ف.�ملوؤ�ض�ضة

مادة.–8.–
تقوم املوؤ�ش�شة يف حدود القواني املعمول بها يف مملكة البحرين بالعمل على حتقيق الأهداف 

التالية ح�شب اإمكانيات املوؤ�ش�شة:
ِحم بي اأبناء عائلة البلو�شي، والعمل على زيادة التعارف  1- تعزيز العالقات الأ�شرية و�شلة الرنَّ

ع لأفراد العائلة. والرتابط من خالل لقاءات جَتمُّ
2- تعزيز عالقات العائلة مع الهيئات الر�شمية والجتماعية والعائالت البحرينية.

لتعزيز دورهم  العائلة  لأبناء  والعلمية  الثقافية  واملحا�شرات  الجتماعية  الفعاليات  تنظيم   -3
وم�شئولياتهم يف بناء املجتمع  البحريني الواحد بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة.

الإمكانيات  ح�شب  والغري  املحتاجي  العائلة  اأبناء  اإلى  والعينية  املادية  امل�شاعدات  تقدمي   -4
املتاحة.

البحرين وخارجها يف حال  املحتاجي داخل مملكة  للمر�شى  العالج  تكاليف  امل�شاهمة يف   -5
ر العالج داخل اململكة بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة. عدم توفُّ

احلكومية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  والكوارث  النكبات  حالة  يف  الطارئة  امل�شاعدات  تقدمي   -6
املخت�شة.
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وخارجها  البالد  داخل  التعليمية  م�شريتهم  ملوا�شلة  املحتاجي  للطلبة  امل�شاعدات  تقدمي   -7
بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة.

8- م�شاعدة الأ�شر املحتاجة لبناء املنازل وترميمها ح�شب الإمكانيات املتاحة بعد اأخذ املوافقة 
امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة.

9- تقدمي الدعم والرعاية وامل�شاعدات للمقبلي على الزواج ورعاية امل�شني وذوي الحتياجات 
اخلا�شة بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة.

..�لباب.�لثالث
جمل�ض.�الأمناء

مادة.–9–
جمل�س الأمناء هو ال�شلطة التنفيذية للموؤ�ش�شة، ويقوم على وجه اخل�شو�س بالأعمال الآتية:

1- اإقرار ال�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة.
قة لأهداف املوؤ�ش�شة. 2- اإقرار اخلطط والربامج املحقِّ

3- و�شع اللوائح اخلا�شة باملوؤ�ش�شة على �شوء نظامها الأ�شا�شي.
4- اإعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاط املوؤ�ش�شة.
5 - ا�شتثمار واإدارة اأموال وموجودات املوؤ�ش�شة.

ل من قبل جمل�س الأمناء لدرا�شة مو�شوعات  6- درا�شة التقارير الواردة من اللجان التي �شت�شكنَّ
محددة تتعلق باأعمال املوؤ�ش�شة واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها.

.....................................................
.مادة.–10–

يتكون جمل�س الأمناء من ع�شرة اأع�شاء يتم تعيينهم من الأع�شاء املوؤ�ش�شي ومن غريهم، 
وتكون الع�شوية يف املجل�س ملدة �شنتي قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

مادة.–11–
يجوز ملجل�س الأمناء اختيار اأع�شاء جدد من خارج املجل�س يف حالة خلو مركز اأو اأكرث يف 

جمل�س الأمناء طبقًا للوائح الداخلية للموؤ�ش�شة.
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مادة.–12–
ُي�شرَتط يف ع�شو جمل�س الأمناء ما يلي:

1- اأن يكون متمتعًا بحقوقه املدنية.
2- اأن ل يقل عمره عن 18 عامًا.

اإلى  اأمناء موؤ�ش�شة ثبتت م�شئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت  اأع�شاء جمل�س  األ يكون من   -3
ي خم�س �شنوات من تاريخ قرار حل املوؤ�ش�شة. حلها وذلك قبل ُم�شِ

4- اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد �شبق عليه احلكم يف جرمية مخلنَّة بال�شرف 
اأو الأمانة اإل اإذا ُردنَّ اإليه العتبار.

5- اأن ينتمَي اإلى عائلة البلو�شي.

مادة.– 13–
اأخرى  موؤ�ش�شة  اأمناء  املوؤ�ش�شة وع�شوية جمل�س  اأمناء  ل يجوز اجلْمع بي ع�شوية جمل�س 

تعمل يف ن�شاط مماثل اإل مبوافقة خطية من املوؤ�ش�شي ووزارة العمل والتنمية الجتماعية.
ول يجوز اجلمع بي ع�شوية جمل�س الأمناء والعمل يف املوؤ�ش�شة باأجر.

مادة.– 14–
ينتخب جمل�س الأمناء من بي اأع�شائه رئي�شًا ونائبًا للرئي�س واأمينًا لل�شر واأمينًا ماليًا يف 

اأول اجتماع له بطريقة القرتاع ال�شري، وتكون اخت�شا�شات كل منهم على الوجه التايل:
�لرئي�ض:

هو املمثل القانوين للموؤ�ش�شة لدى الغري، ويخت�س برئا�شة جل�شات جمل�س الأمناء واإدارتها 
ال�شرف  اأذونات  وجميع  ال�شيكات  وعلى  ال�شر،  اأمي  مع  جل�شاتها  محا�شر  على  والتوقيع 
الإ�شراف  وكذلك  الأع�شاء،  ف�شل  قرارات  على  والتوقيع  املايل،  الأمي  مع  املالية  وامل�شتندات 
على اأعمال املوؤ�ش�شة، كما يتولى البت يف الأمور امل�شتعجلة التي ل حتتمل التاأخري، على اأن تعر�س 

على جمل�س الأمناء يف اأول اجتماع له.
نائب.�لرئي�ض:

بع�س  تخويله  حق  الأمناء  وملجل�س  غيابه،  حالة  يف  الرئي�س  اخت�شا�شات  له  وتكون 
الخت�شا�شات املالية والإدارية اأو الفنية الدائمة.
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�أمني.�ل�ضر:
مع  وتوقيعها  محا�شرها  وتدوين  الأمناء  جمل�س  جل�شات  اأعمال  جدول  بتح�شري  ويقوم 
الرئي�س، وهو الذي يقوم بالإ�شراف على كافة الأعمال الكتابية واملرا�شالت وامللفات وال�شجالت 

والدفاتر والأوراق والعقود.
�الأمني.�ملايل:

اأموالها  واإيداع  وم�شروفاتها  واإيراداتها  ح�شاباتها  واإم�شاك  املوؤ�ش�شة  اأموال  اإدارة  ويتولى 
ومن  ِقَبله  من  موقعة  اأذونات  مبوجب  �شرفه  يتقرر  ما  و�شرف  املعتَمدة،  امل�شارف  اأحد  يف 
امل�شتندات  وحفظ  وال�شجالت  الدفاتر  يف  وقيدها  الأموال  ت�شجيل  كذلك  وعليه  الرئي�س،  ِقَبل 
اأو حق لها، مع مراعاة مطابقة الإيرادات  املالية التي يرتتب عليها التزام مايل على املوؤ�ش�شة 
وامل�شروفات لأحكام الالئحة املالية، وعليه اأن يقدم تقريرًا �شهريًا ملجل�س الأمناء عن احلالة 
املالية لالإيرادات وامل�شروفات، وله الحتفاظ مببلغ معي للنرثيات ال�شرورية وفقًا ملا حتدده 

الالئحة املالية للموؤ�ش�شة.

مادة.– 15–
يجوز ملجل�س الأمناء اأن يوؤلف جلانًا فرعية من بي اأع�شائه اأو من غريهم ويحدد املجل�س 
درا�شتها  نتيجة  تعر�س  اأن  على  لأعمالها  نظامًا  وي�شع  واخت�شا�شاتها  جلنة  كل  اأع�شاء  عدد 

واأبحاثها عليه لتقرير ما يراه ب�شاأنها.

.مادة.– 16–
اجتماعاته  وتكون  دورية  ب�شفة  �شنة  كل  الأقل يف  على  اأربع مرات  الأمناء  يجتمع جمل�س 
املجل�س  قرارات  وت�شدر  نائبه،  اأو  الرئي�س  ح�شور  ب�شرط  اأع�شائه  اأغلبية  بح�شور  �شحيحة 

باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س.
........................................................

مادة.–17–
يجوز اأن يعقد جمل�س الأمناء اجتماعًا ا�شتثنائيًا بدعوة من الرئي�س اأو بناًء على طلب ثلث 
مناق�شة  على  الجتماع  ويقت�شر  الطارئة.  الأمور  يف  للنظر  وذلك  الأقل،  على  املجل�س  اأع�شاء 

ة يف جدول اأعماله. املو�شوعات املقرنَّ
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اإذا دعت  اأن تطلب عقد اجتماع ملجل�س الأمناء  ويجوز لوزارة العمل والتنمية الجتماعية 
�شرورة لذلك.

مادة.–18–
ُيعترَب م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء كل َمن تَغينَّب من اأع�شائه عن ح�شور جل�شتي 

متتاليتي اأو ثالث جل�شات متفرقة خالل ال�شنة الواحدة بدون عذر مقبول.
ويف حالة وفاة اأو ا�شتقالة اأو ف�شل اأحد اأع�شاء جمل�س الأمناء اأو خلو مكانه لأيِّ �شبب من 
الأ�شباب يحل محله ع�شو  يختاره جمل�س الأمناء، وعلى املجل�س اإخطار وزارة العمل والتنمية 
مدة  وتكون  تعيينه،  قبل  كتابيًا  الع�شو  موافقة  ُت�شرَتط  الأحوال  جميع  ويف  بذلك.  الجتماعية 

لة ملدة �شلفه اإلى نهاية الدورة. الع�شو اجلديد مكمِّ
اأن ي�شتمر يف القيام  فاإذا كان الع�شو املراد �شْغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجل�س 
باأعماله اإلى نهاية الدورة دون تعيي خلف له ب�شرط األ يزيد عدد الأع�شاء الذين خال مكانهم 
لالأ�شباب ال�شابق الإ�شارة اإليها على ثلث اأع�شاء املجل�س، و اإل وجب عر�س الأمر على اأع�شاء 

املجل�س لنتخاب خَلف للع�شو اأو الأع�شاء الذين �شغرت اأماكنهم.
.....................................................

.مادة.–19–
ُيَحل جمل�س الأمناء اإذا ا�شتقال منه ثلث عدد اأع�شائه على الأقل دفعة واحدة اأو اإذا اأ�شبح 

عدد الأع�شاء الباقي لأيِّ �شبب من الأ�شباب اأقل من ن�شف عدد اأع�شاء املجل�س.
الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تتولى  احلالتي  هاتي  ويف 

لتعيي جمل�س اأمناء اأو مدير للموؤ�ش�شة خالل �شهرين من تاريخ حل املجل�س. 

مادة.–20–
يحتفظ جمل�س الأمناء يف مقر املوؤ�ش�شة بال�شجالت والدفاتر الآتية:

وجن�شيته  ولقبه  ع�شو  كل  ا�شم  الأخ�س  على  به  نًا  مبينَّ الأمناء  جمل�س  اأع�شاء  لقيد  �شجل   -1
ومهنته وتاريخ ميالده وتاريخ قبوله يف الع�شوية ورقمه ال�شخ�شي الثابت يف بطاقة ال�شجل 

ال�شكاين املركزي.
ع الـَمحا�شر من الرئي�س واأمي  ن فيه َمحا�شر جل�شات جمل�س الأمناء على اأن توقنَّ 2- �شجل تدونَّ
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ال�شر.
3- دفرت لقيد الإيرادات وامل�شروفات.

4- دفرت حل�شاب امل�شرف.
5- �شجل لقيد جميع العقارات اأو املنقولت اأو غريها من الُعَهد امل�شتدمية التي متلكها املوؤ�ش�شة، 
ُيثَبت يف هذا ال�شجل و�شف مخت�شر عن كل منها وثمن �شرائها وتاريخه واملكان  اأن  على 
املوجودة فيه وا�شم ال�شخ�س الذي يف عهدته و�شفته وعنوانه، كما ُيثَبت يف ال�شجل املذكور 

كل تغيري يطراأ على حالتها.
وملجل�س الأمناء اإذا لزم الأمر اإ�شافة بيانات اأخرى اإلى البيانات الواردة يف النماذج امل�شار 

اإليها.
كما يجوز للمجل�س اإن�شاء �شجالت ودفاتر اأخرى مما قد يتطلبه ُح�ْشن �شري العمل، وُي�شرَتط 
م كل �شفحة من �شفحاتها باأرقام  قبل البدء يف العمل بال�شجالت والدفاتر امل�شار اإليها اأْن ترقنَّ
م�شل�شلة واأْن تختم بخامت املوؤ�ش�شة. ويجب اأن تكون جميع ال�شجالت والدفاتر وامللفات م�شتوفاة 

اأوًل باأول.

مادة.–21–
اأيِّ  �شه الت�شرف يف  اأو من غري اأع�شائه ويفوِّ ملجل�س الأمناء اأن يعيِّ مديرًا من اأع�شائه 

�شاأن من �شئون جمل�س الأمناء.
املدير  يعترب  احلالة  هذه  ويف  املجل�س،  يحدده  اأجر  مقابل  املدير  تعيي  يكون  اأن  ويجوز 

م�شتقياًل من ع�شوية جمل�س الأمناء اإذا كان ع�شوًا به.

..�لباب.�لر�بع
�ملو�رد.�ملالية.للموؤ�ض�ضة

مادة.–22–
تتكون اإيرادات املوؤ�ش�شة من:

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية. 1- الهبات والو�شايا التي ت�شرِّ
لة من امل�شاريع اخلريية وفقًا  2- عائدات ا�شتثمار اأموال وم�شروعات املوؤ�ش�شة والأرباح املح�شنَّ

للقواني املعمول بها يف مملكة البحرين بعد اأْخذ موافقة اجلهات احلكومية املخت�شة.
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الأ�شا�شي  النظام  مع  تتعار�س  ول  للقانون  وفقًا  الأمناء  جمل�س  يقبلها  اأخرى  موارد  اأية   -3
للموؤ�ش�شة، وب�شرط احل�شول على املوافقة امل�شبقة من وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

4- الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموالها وفقًا للقواني املعمول بها يف مملكة البحرين بعد اأْخذ 
موافقة اجلهات احلكومية و املخت�شة.

مادة.–23–
ل يجوز للموؤ�ش�شة اأن حت�شل على اأموال من �شخ�س اأجنبي اأو جهة اأجنبية ول اأن تر�شل �شيئًا 
مما ُذِكر اإلى اأ�شخا�س اأو منظمات يف اخلارج اإل باإذن من وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

وذلك فيما عدا املبالغ اخلا�شة بثمن الكتب والن�شرات وال�شجالت العلمية والفنية.

مادة.–24–
اأول يناير وتنتهي يف 31 دي�شمرب  من كل عام، با�شتثناء  تبداأ ال�شنة املالية للموؤ�ش�شة من 

ال�شنة الأولى التي تبداأ من تاريخ اكت�شاب املوؤ�ش�شة ل�شخ�شيتها العتبارية.

مادة.–25–
رئي�س واأع�شاء جمل�س الأمناء م�شئولون كلٌّ يف حدود اخت�شا�شه عن اأموال املوؤ�ش�شة وعن 

ف فيها يكون مخالفًا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للموؤ�ش�شة. اأيِّ ت�شرُّ

.مادة.–26–
ي�شع جمل�س الأمناء لئحة مالية تنظم فيها ال�شئون املالية للموؤ�ش�شة، وعلى وجه اخل�شو�س 
بها  الحتفاظ  املايل  لالأمي  يجوز  التي  املبالغ  ومقدار  واإيداعها  املوؤ�ش�شة  اأموال  �شرف  اأوجه 

ك�شلفة لل�شرف منها يف احلالت الطارئة وغري ذلك من البيانات.
ول ُتعترَب الالئحة املالية �شارية املفعول اإل بعد الت�شديق عليها من جمل�س الأمناء.

مادة.–27–
ملراجعة  البحرين  املعتَمدين يف مملكة  املراجعي  اأو  املحا�شبي  اأحد  الأمناء  يعيِّ جمل�س 
العمل  وزارة  اإلى  التقرير  هذا  ويبلغ  الأمناء،  جمل�س  اإلى  تقريره  ويقدم  املوؤ�ش�شة،  ح�شابات 
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والتنمية الجتماعية.

مادة.–28–
املعتَمدة   امل�شارف   اأحد  لدى  به  �شجلت  الذي  با�شمها  للموؤ�ش�شة  النقدية  الأموال  تودع 
وتخَطر بذلك وزارة التنمية الجتماعية. كما يجب اإخطارها عن تغيري امل�شرف خالل اأ�شبوع 
الرئي�س  ال�شيك  ع على  وقنَّ اإذا  اإل  امل�شرف  مبلغ من  اأيُّ  ُي�شحب  ول  التغيري،  تاريخ ح�شول  من 

والأمي املايل اأو من ينوب عنهما بقرار من جمل�س الأمناء.

.مادة.–29–
اأهداف  حدود  ويف  الأمناء  جمل�س  من  بقرار  اإل  املوؤ�ش�شة  اأموال  من  مبلغ  اأيُّ  ي�شرف  ل 

املوؤ�ش�شة وطبقًا ِلـما يحدده هذا النظام والالئحة املالية من اأحكام و�شروط.
ويف احلالت الطارئة يجوز ال�شرف باأمر رئي�س املجل�س بغري موافقة �شابقة من املجل�س، 

على اأن تعر�س عليه يف اأول اجتماع له م�شفوعة باأ�شباب وم�شتندات ال�شرف.

مادة.–30.–
�لت�ضرفات.�ملالية.للموؤ�ض�ضة

على جمل�س الأمناء باملوؤ�ش�شة اإبالغ وزارة العمل والتنمية الجتماعية بالت�شرفات املالية يف 
اأموال املوؤ�ش�شة اإذا زادت قيمة الت�شرف على ثالثة اآلف دينار يف ميعاد اأ�شبوع من تاريخ اعتزام 

املوؤ�ش�شة اإ�شدار ت�شرفها.
ولوزارة العمل والتنمية الجتماعية العرتا�س على الت�شرف خالل اأ�شبوع من تاريخ اإبالغها 
والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  من   )85( املادة  لأحكام  طبقًا  به 
اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ويرتتب على العرتا�س عدم 

نفاذ الت�شرف.
ويجوز لكل ذي �شاأن الطعن يف قرار الوزارة بالعرتا�س على الت�شرف اأمام املحكمة الكربى 

املدنية خالل �شتي يومًا من تاريخ اإبالغ املوؤ�ش�شة بالعرتا�س عليه.
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مادة.–31.–
ُمْلكًا  فيها من تربعات وهبات وغريها  النقدية مبا  اأو  العينية منها  املوؤ�ش�شة  اأموال  ُتعترَب 
اأو لورثته حق  اأو َمن �شقطت ع�شويته لأيِّ �شبب من الأ�شباب  للموؤ�ش�شة، ولي�س لع�شو املوؤ�ش�شة 

فيها.

.مادة.-.32.–
لوزير العمل والتنمية الجتماعية اأن يوقف تنفيذ اأيِّ قرار ي�شدر من الأجهزة القائمة على 

�شئون املوؤ�ش�شة يكون مخالفًا للقانون اأو لنظام املوؤ�ش�شة اأو النظام العام اأو الآداب.

�لباب.�خلام�ض
.�ملوؤ�ض�ضة َحلُّ
مادة.– 33.–

يجوز َحلُّ املوؤ�ش�شة اختياريًا وفقًا لنظامها الأ�شا�شي، اأو اإذا �شدر قرار احلل باأغلبية ثلثي 
جمل�س الأمناء، وُين�َشر قرار احلل يف اجلريدة الر�شمية.

.......................................
..مادة-.34.–

يجوز حل املوؤ�ش�شة اإجبار يًا ، كما يجوز اإغالقها اإداريًا ب�شفة موؤقتة ملدة ل تزيد على خم�شة 
واأربعي يومًا بقرار من الوزير املخت�س يف احلالت الآتية:

1- اإذا ثبت عْجُزها عن حتقيق الأغرا�س التي اأن�شئت من اأجلها.
دة لها طبقًا لأغرا�شها. 2- اإذا ت�شرفت يف اأموالها يف غري الأوجه املحدنَّ

3- اإذا ارتكبت مخالفة ج�شيمة للقانون اأو خالفت النظام العام اأو الآداب.
.................................................

مادة.–35.–
باإدارتها وعلى موظفيها  القائمي  ُيحَظر على  املوؤ�ش�شة بعد حلها كما  اأع�شاء  ُيحَظر على 

موا�شلة ن�شاطها والت�شرف يف اأموالها مبجرد علمهم بحلها.
كما ُيحَظر على اأيِّ �شخ�س اأن ي�شرتك يف ن�شاط املوؤ�ش�شة بعد ن�شر قرار احلل يف اجلريدة 

الر�شمية.
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مادة.– 36.–
ويجب  وباأجر،  لها  م�شفيًا  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  تعيِّ  املوؤ�ش�شة  حل  حالة  يف 
على القائمي على اإدارة املوؤ�ش�شة املبادرة بت�شليم امل�شفي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة 

باملوؤ�ش�شة عند طلبها.
اأيِّ  الت�شرف يف  املوؤ�ش�شة واملِديني لها  اأموال  وميتنع عليهم وعلى امل�شرف املوَدعة لديه 

�شاأن من �شئون املوؤ�ش�شة اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.

مادة.– 37.–
يف  اخلريية  ور  الدُّ على  الباقية  الأموال  بتوزيع  امل�شفي  يقوم  الت�شفية  عملية  اإمتام  بعد 

مملكة البحرين والتي يحددها  قرار احلل.
د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة، حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال املوؤ�ش�شة اإليها.

مادة.– 38.–
حُتَفظ وثائق املوؤ�ش�شة ودفاترها و�شجالتها يف حالة حلها وت�شفية اأموالها ون�شر قرار حلها 

لدى وزارة العمل والتنمية الجتماعية ملدة ع�شر �شنوات.

�لباب.�ل�ضاد�ض
�أحكام.ختامية
مادة.– 39.–

ول ُيعترَب اأيُّ تعديل على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة نافذًا اإل بعد قْيده يف ال�شجل املعد لهذا 
الغر�س بوزارة العمل والتنمية الجتماعية ون�شره يف اجلريدة الر�شمية.

مادة.– 40.–
للموؤ�ش�شة اأن تعيِّ موظفي اأو عماًل للعمل ب�شفة دائمة اأو موؤقتة مبقر املوؤ�ش�شة، وُت�شَرف 
ه جمل�س الأمناء ويف احلدود التي ت�شعها الالئحة املالية  لهم اأجورهم اأو مكافاآتهم طبقًا ِلـما يقرُّ
للموؤ�ش�شة ووفقًا لأحكام قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 
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وتعديالته.
مادة.– 41.–

عند حدوث اأيِّ لْب�ٍس اأو غمو�س يف تف�شري ن�س من الن�شو�س الواردة يف هذا النظام فعلى 
جمل�س الأمناء الرجوع اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية للتف�شري والإي�شاح.

ِقَبل  من  قراءته  بعد  عليه  التوقيع  ومت  ون�شختي،  اأ�شل  من  النظام  هذا  ر  حترنَّ ُذِكر  ومبا 
اجلميع ومني، وت�شلنَّم اأ�شحاب ال�شاأن ن�شخة منه للعمل مبوجبه.

 
�ملوثق.خالد.محمد.عا�ضري
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.وز�رة.�لعمل.و�لتنمية.�الجتماعية
.قر�ر.رقم.)87(.ل�ضنة.2016..

ب�ضاأن.�لترخي�ض.بت�ضجيل.جمعية.متو�جدين

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

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

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية  متواجدين،

قرر.�الآتي:
مادة.-.1.-

ل جمعية متواجدين يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد  ت�شجنَّ
رقم  )19 /ج/اأج(.

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

اليوم التايل لتاريخ الن�شر.      

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

�شدر بتاريخ : 25 ذي احلجة 1437هــ
الـمـــوافــــــــق:  27 �شـبـتـمـبــــر 2016م  .................................................................
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بيان.باأ�ضماء.�الأع�ضاء
�ملوؤ�ض�ضني.جلمعية.متو�جدين

1- �شيماء محمد �شبت
2- وليد خالد جا�شم املحميد

3- ح�شي محمد اأحمد
4- خالد ي�شي محمد اأحمد

5- محمد جا�شم اأحمد جا�شم
6- �شذى محمد �شامل

7- �شيالء محمد �شبت
8- اأبرار محمد �شبت

9- ح�شي اأحمد الإ�شكايف
10- اإينا�س اأحمد عطية

11- بندر فهد العبدال�شالم
12- وائل نور الدين محي الدين

13- غازي في�شل اآل رحمة
14- د. محمد يو�شف احلو�شني

15- عادل عبدالرحمن الع�شومي
16- ح�شي �شعيد اإ�شماعيل

17- دلل عبدالرحيم فخرو
18- فاطمة اإ�شماعيل ح�شن

19- اإينا�س هارون عبداللطيف الب�شتكي
20- عمر عي�شى يو�شف بو هيله
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ملخ�ض.�لنظام.�الأ�ضا�ضي
جلمعية.متو�جدين

البحرين  مبملكة  تاأ�ش�شت  قد  اجلمعية  اأن  على  الأ�شا�شي  النظام  من  الأولى  املادة  تن�س 
يف عام 2016 حتت قيد رقم )19/ج/اأج( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر 

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

وزارة العمل وال�شئون الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو  �شقة رقم 22 بناية رقم 1524 طريق رقم 4335 عراد 243  

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

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

من اجلهات احلكومية املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية :
الفكر  بالبتعاد عن  اللُّحمة  والإ�شهام يف حتقيق هذه  وتعزيز  الوطنية  اللُّحمة  على  التاأكيد   .1
املتع�شب للمنطقة اأو للعائلة؛ من اأجل حل امل�شكالت امل�شرتكة وال�شعي اإلى حتقيق مختلف 

الطموحات.
2. ن�شر الوعي مببداأ الوحدة الوطنية وتعزيز مفهوم املواَطنة والعمل بروح الفرد للجميع واجلميع 
للفرد دون متييز اأو تفرقة، والتاأكيد على مبداأ امل�شاواة والعدل بي النا�س يف كافة املجالت.
3. التعاون والتن�شيق مع كافة املوؤ�ش�شات واملنظمات داخل مملكة البحرين ذات الهدف امل�شرتك.

4. الهتمام بالق�شايا الجتماعية واأثرها على املجتمع.
5. اإ�شاعة روح الت�شامح والعمل الإبداعي واتخاذها و�شيلة لالرتقاء باملجتمع وتطويره.

6. الهتمام بالق�شايا الجتماعية وامل�شائل الثقافية وامل�شكالت النف�شية يف املجتمع.
7. فْتح قنوات حوارية وطنية متعددة الآراء، والتاأكيد على التفاعل الثقايف داخل املجتمع والتعاي�س 

ال�شلمي بي جميع طوائفه.
8. اإعداد ال�شخ�شيات املجتمعية التي تعرب عن اأفكار ومواقف وطموحات ال�شباب بروح مو�شوعية 

هادفة وجريئة، و�شقل املهارات احلوارية الناقدة واملناق�شة احل�شارية.
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ت�شعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القواني املعمول بها مبملكة البحرين وبعد اأْخذ 
املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية املخت�شة بالو�شائل التالية:

من  امل�شبقة  املوافقة  اأْخذ  بعد  اجلمعية  بن�شاط  العالقة  ذات  واملوؤمترات  الفعاليات  اإقامة   -1
اجلهات احلكومية املخت�شة.

2- عْقد و تنظيم الندوات والدورات وور�س عمل تدريبية يف نف�س املجال بعد اأْخذ املوافقة امل�شبقة 
من اجلهات احلكومية املخت�شة.

من  امل�شبقة  املوافقة  اأْخذ  بعد  املر�شومة  اجلمعية  اأهداف  وفق  ومطبوعات  ن�شرات  اإ�شدار   -3
اجلهات احلكومية املخت�شة.

اأْخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات  اإلكرتوين للجمعية على �شبكة الإنرتنت بعد  اإن�شاء موقع   -4
احلكومية املخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة الجتماعية.
وقد بينَّ النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:

1( اأْن ل يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.
اأو  بال�شرف  مخلنَّة  عليه يف جرمية  ُحَكم  قد  يكون  ل  واأْن  وال�شلوك  ال�شمعة  َح�َشن  يكون  اأْن   )2

الأمانة ال اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.
3( اأن يكون بحرينيًا مقيمًا يف مملكة البحرين..

وبينَّ النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل 
التظلُّم من  بينَّنت املادة )16( من النظام حق الع�شو يف  واإ�شقاط الع�شوية من اجلمعية، كما 
له اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا  قرار ف�شْ

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

توافره وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدنَّ

كما بينَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من خم�شة اأع�شاء  تنتخبهم اجلمعية 
انتخابهم  ويتم  اأخرى،  مددًا  اأو  مدة  للتجديد  قابلة  �شنتي  ملدة  اأع�شائها  بي  من  العمومية 

بالقرتاع ال�شري املبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  اأن جمل�س  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 
ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 
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ت�شكيل  فيه وحقه يف  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  وبينَّ  للجمعية. 
د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته تعقد مرة كل �شهر، كما حدنَّ

وكيفية حل املجل�س.
وحول مالية اجلمعية بينَّ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من: 

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

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

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

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.
لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدنَّ كما 

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

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

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

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وز�رة.�الأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
.قر�ر.رقم.)162(.ل�ضنة.2016

ب�ضاأن.تغيير.ت�ضنيف.عقار.في.منطقة.�لحجيات.-.مجمع.)939(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وعلى ما ُعِر�س علينا،

قرر.�الآتي:
مادة.)1(

ُيغرينَّ ت�شنيف العقار رقم 09036714 الكائن مبنطقة احلجيات جممع )939( اإلى ت�شنيف 
مناطق اخلدمات واملرافق العامة )PS(، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة 

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

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

وزير.�الأ�ضغال.و�ضئون.�لبلديات.و�لتخطيط.�لعمر�ين
ع�ضام.بن.عبد�هلل.خلف

�شدر بتاريخ: 29 ذي القعدة 1437هـ 
الــمــوافــــــــق: 1 �شـبـتـمـبـــــر  2016م
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�إعالنات.مركز.�لم�ضتثمرين

�إعالن.رقم.)652(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ محمد ح�شي علي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )محمد ح�شي علي قنرب(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم38310 ، طالبًا حتويل الفرع اخلام�س من املوؤ�ش�س اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، حتت ا�شم )�شركة محمد ح�شي علي قنرب ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره ثالثة 

اآلف )3،000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)653(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ اأحمد �شعيد اأحمد محمد مالك املوؤ�ش�شة الفردية، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95391 
والذي ي�شمل فروعها امل�شماة )بوابة ال�شلطان للمقاولت(، )بوابة ال�شلطان ملواد البناء(، )بوابة 
ال�شلطان لالأملنيوم(، )بوابة ال�شلطان للزجاج(، طالبًا تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال 

ال�شيد/ �شعيد اأحمد محمد عبدالر�شا �شريكًا يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)654(.ل�ضنة.2016..
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية

�ضركة.)مطعم.�ضيالين.ذ.م.م(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اإليه ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )مطعم �شيالين ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 88296، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون 
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ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)655(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية.
�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة..

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ �شياء علي اإبراهيم نا�شر، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مطعم فيفاندا(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71332، طالبا حتويل الفرع ال�شاد�س من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائة )100( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ح�شي اأحمد 

جمعه على الب�شري �شريكًا يف ال�شركة وبن�شبة %50. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)656(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية

�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
اأكويزي�شنز 1 ذ.م.م(، امل�شجلة  ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اى بي دي 
مبوجب القيد رقم 76004، طالبة اإ�شهار انتهاء اعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من 
ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 

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

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

�إعالن.رقم.)657(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.�ضركة.ت�ضامن

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
املحامي ح�شي �شعيد محمد املخرق، نيابة عن ال�شيدين/ جا�شم ورا�شد علي محمد العرادي، 
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مالكي �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )مخبز الكرامة احلديث(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
2005، طالبًا حتويل الفرع الثاين من ال�شركة امل�شمى )مخبز الكرامة احلديث( اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف  )10،000( دينار بحريني، وذلك بعد تنازل 
الذوادي وكوندا�شريي  اأحمد ح�شن محمد  �شوقي  ال�شادة/  لكل من  املذكور  الفرع  املالَكي عن 
مويدو وHASHIM PUTHAN PURAYIL، وتغيري ال�شم التجاري لل�شركة لي�شبح )كيم بيك 

      .)Kim Bake International W.L.L .اإنرتنا�شونال ذ.م.م
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)658(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ت�ضامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
)مطعم  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  الق�شري،  محمد  عبدالر�شا  خليل  ال�شيد/ 
مبوجب  وامل�شجلة  وامل�شروبات،  الأطعمة  خدمات  ن�شاط  متار�س  والتي  �شباي�س(  دي�شي  ومقهى 
القيد رقم 78928، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، 

واإدخال ال�شيدة/ مليا خليل عبدالر�شا الق�شري �شريكة فيها. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)659(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
املحامي ح�شي �شعيد محمد املخرق، نيابة عن �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )طنطا 
للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 28730، طالبًا حتويل الفرع الأول من املوؤ�ش�شة امل�شمى 
مودو،  هوليكندي  اأران  ال�شيد  واإدخال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  للتجارة(  )طنطا 

الهندي اجلن�شية، وال�شيد �شاثيفيلي �شيالفيلو، الهندي اجلن�شية، �شريكي يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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�إعالن.رقم.)660(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�أعمال.ت�ضفية.�ضركة

)بي.�أي.�ضي.الإد�رة.�ملر�فق.�ض.�ض.و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب التميمي وم�شاركوه، نيابة عن �شركة )مطار البحرين �س.�س.و(، باعتبارها �شاحب �شركة 
ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )بي اأي �شي لإدارة املرافق �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 72110، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة اإدارة املرافق املذكورة ت�شفية اختيارية 
و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

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

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

�إعالن.رقم.)661(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية.�ضركة
)هفي.لفت.لل�ضحن.و�لتفريغ.�ض.�ض.و(

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اإليه فرح ح�شن محمد اأحمد، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )هفي لفت لل�شحن 
ت�شفية  اعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ،58319 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  والتفريغ 
ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية 

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

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

�إعالن.رقم.)662(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية.جمموعة.

)�ضتون.�لعاملية.للعقار�ت.�لتجارية.�لقاب�ضة.�ض.�ض.و(
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شيد/ محمد �شجاد اأ�شرف، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
)كيبوينت خلدمات الأعمال ذ.ذ.م(، املالكة ل�شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )جمموعة 
�شتون العاملية للعقارات التجارية القاب�شة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 67032، طالبًا 
التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  املجموعة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  ا�شهار 
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ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  من   )344( رقم  اإلى   )320( رقم  من  املواد  الى  ا�شتنادًا 
باملر�شوم رقم )21( ل�شنة 2001. 

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

�إعالن.رقم.)663(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.�لتنازل.عن.ملكية.�ملوؤ�ض�ضة.�لفردية

)جولدن.بالنت.ل�ضيانة.�ملباين(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ة اإبراهيم ح�شني علي العدوي، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )جولدن  ال�شيدة/ َعزنَّ
بالنت ل�شيانة املباين(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95585، والتي متار�س عمليات اإكمال املباين 
املوؤ�ش�شة  التنازل عن ملكية  املرافق، معلنة  واأن�شطة متكاملة لدعم  الديكور  واأعمال  وت�شطيبها 

املذكورة وطالبة حتويل ملكيتها اإلى ال�شيد/ محمد عقيل محمد باقي محمد.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)664(.ل�ضنة.2016.
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

�لى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
اأك�شن  ال�شيدة/ فتوح يو�شف جا�شم املناعي مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اإ�شباير 
القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،95404 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  لال�شت�شارات(،  اأجيفمنت 
للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة ع�شر األف 
)15،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيدة/ اأمل عبدالرحمن علي اجلودر �شريكه يف ال�شركة. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)665(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.�ل�ضخ�ض.�لو�حد

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
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)املرج  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  ها�شم،  جمعة  اإبراهيم  علي  ال�شيد/ 
للمقاولت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86262، طالبًا تغيري الو�شع القانوين لل�شركة 
دينار   )1،000( األف  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك 
البحريني اجلن�شية،  اأبورنك�س،  اأحمد  عبا�س  اأحمد  ال�شيد/  اإلى  ت�شبح مملوكة  واأن  بحريني، 

وال�شيدة/ زينب �شرور محمد باقر جنف �شكيب، البحرينية اجلن�شية.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)666(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
ا�شم )وا�شنطن  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  األبي محمد، مالكة  ب�شمة عبداهلل  ال�شيدة/  اإليه 
للخياطة والأقم�شة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88794، طالبة تغيري الو�شع القانوين للموؤ�ش�شة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( 
دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ KAMALUDDIN AHMED الهندي اجلن�شية �شريكًا فيها.                  
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)667(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة

�إلى.�ضركة.�ل�ضخ�ض.�لو�حد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
املحامي معاوية طاهر النيل وم�شاركوه، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل 
ا�شم )برتولوجي املحدودة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91460، والتي متار�س اأن�شطة 
البيع نظري ر�شم اأو على اأ�شا�س عقد، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ال�شخ�س الواحد، وذلك بناًء على تنازل جميع ال�شركاء عن ح�ش�شهم ل�شالح �شركة علي 
و�شتة  وبراأ�شمال مقداره ثالثمائة  القاب�شة )ال�شعودية اجلن�شية(،  واأولده  اإبراهيم املجدوعي 

و�شبعون األف )376،000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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�إعالن.رقم.)668(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فرع.موؤ�ض�ضة.فردية
�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ �شلمان عبداهلل عائد اخلالدي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مركز الفخامة 
الفرع رقم )4( من  ، طالبًا حتويل  القيد رقم35000  امل�شجلة مبوجب  ال�شتائر(،  و  للمظالت 
وال�شتائر  للمظالت  الفخامة  )مركز  ا�شم  حتمل  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة 

ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)669(.ل�ضنة.2016.
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة.

�إلى.�ضركة.�ل�ضخ�ض.�لو�حد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة األيت لال�شت�شارات، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )م�شنع 
ن�شا �شريف للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71076، طالبة تغيري ال�شكل 
القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف 
عبداللطيف  ج�شيل  محمد  ال�شيد/  املالك  تنازل  على  بناًء  وذلك  بحريني،  دينار   )20،000(
اإلى ال�شيد/ �شريف قا�شم ماتاكاتو، وتغيري ال�شم التجاري لي�شبح ا�شم ال�شركة  عن ال�شركة 
)م�شنع ن�شا للمالب�س �س.�س.و. NISHA CLOTHINGS INDUSTRY S.P.C( ملالكها �شريف 

قا�شم ماتاكاتو.      
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)670(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
الفطيم  )مركز  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  املال،  عبداهلل  هالل  محمد  ال�شيد/ 
لل�شيارات(،   امل�شجلة مبوجب القيد رقم 29896، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 
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بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبنف�س رقم ال�شجل، واإدخال كل من ال�شادة/ خالد 
محمد هالل عبداهلل املال، بدر محمد هالل عبداهلل املال، فاطمة محمد هالل عبداهلل املال، 
منار محمد هالل عبداهلل املال، لطيفة عبداهلل حمد عبداهلل �شعد اآل �شنان البحرينيي اجلن�شية 

�شركاء يف ال�شركة وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)671(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.�ل�ضخ�ض.�لو�حد

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )املدينة الآ�شيوية للعقارات �س.�س.و(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 88589، طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون األف )250،000( دينار بحريني، واإدخال 

ال�شيدة/ هونوفا اأمان، البنغالية اجلن�شية �شريكة فيها.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)672(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ جعفر عبداحل�شي يعقوب �شبت، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )امل�شعودي 
لالأملنيوم( ملالكتها فنية عبداهلل على مدره، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95229، طالبًا حتويل 
الفرع رقم 2 من املوؤ�ش�شة، امل�شمى )مركز الع�شل اليمني( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ نا�شر �شالح علوان 

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

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



47
العدد: 3284 - الخميس 20 أكتوبر 2016

�إعالن.رقم.)673(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فروع.من.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ عبداهلل عبدعلي اأحمد عبدعلي، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأرجنتينا 
للمواد الغذائية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 21457، طالبًا حتويل الفروع اأرقام 3 و5 و6 و8 من 
املوؤ�ش�شة املذكورة الى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ اآرون برافي كالكاين )الهندي اجلن�شية( �شريكا يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�إعالن.رقم.)674(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.فروع.من.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب اإليت لال�شت�شارات، نيابة عن ال�شيدة/ حنان مريزا عبداحل�شي جواد، �شاحبة املوؤ�ش�شة 
الفردية التي حتمل ا�شم )تن لالأدوات الكهربائية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم36224 ، طالبًا 
حتويل الفرعي رقم 4 و8 من املوؤ�ش�شة املذكورة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقدرة ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ بابو منبوليبورا كر�شنان )الهندي 

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

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

�إعالن.رقم.)675(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ عبداهلل �شلمان عبداهلل �شهوان، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )خدمات 
القانوين  ال�شكل  تغيري  رقم 34695، طالبًا  القيد  امل�شجلة مبوجب  الب�شائع(،  لتخلي�س  فريوز 
كوزميا،  ال�شيد/ محمد  واإدخال  م�شئولية محدودة،  �شركة ذات  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة 

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

�إعالن.رقم.)676(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.�ضركة.م�ضاهمة.بحرينية.مقفلة

�إلى.�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )الأمن الغذائي �س.م.ب مقفلة(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 84688، طالبة تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

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

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

�إعالن.رقم.)677(.ل�ضنة..2016
ب�ضاأن.�إ�ضهار.�نتهاء.�أعمال.ت�ضفية.�ضركة
)متعب.�لعجمي.للمقاوالت.�ض.�ض.و(.

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )متعب العجمي للمقاولت �س.�س.و(، ملالكها متعب بن 
�شال�س العجمي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 90086، طالبًة 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.                                           
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

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

�إعالن.رقم.)678(.ل�ضنة.2016
ب�ضاأن.حتويل.موؤ�ض�ضة.فردية.

�إلى.�ضركة.ت�ضامن
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
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مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )في�شل جالل �شرف للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد 
براأ�شمال مقداره  ت�شامن  �شركة  اإلى  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  رقم 57457-1، طالبًا حتويل 
اإلى كال من  امللكية  ال�شيد/ في�شل جالل �شرف عن  تنازل  األف )1000( دينار بحريني، بعد 
ال�شيد/ عبداملح�شن بن ابراهيم بن عبداملح�شن امللحم ال�شعودي اجلن�شية، وال�شيد/ عبداهلل 
بن �شعد بن خليل العيد ال�شعودي اجلن�شية. على اأْن يكون ا�شم ال�شركة التجاري )�شركة بالك 

باور للمقاولت/ ت�شامن(
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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



50
العدد: 3284 - الخميس 20 أكتوبر 2016

ملخ�ض.عقد.�ضركة
�ضركه.�ضانزيد�.للمقاوالت.ذ.م.م
�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة

��ضم.�ل�ضركة:�شركه �شانزيدا للمقاولت ذ م م.

رقم.�لقيد: 104625

تاريخ.�لتاأ�ضي�ض: 2016/9/24 

مدة.�ل�ضركة: غير مح ددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�ضنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�ضركة: ت�شييد المباني.

اأ - النقدي: - 5000  ر�أ�ضمال.�ل�ضركة:  
ب - العيني: -    

�ل�ضركاء.ون�ضبة.م�ضاهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- محمد �شديق قا�شم علي  نوح عبداهلل 
)51%( الن�شبة   )2550( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )51( احل�ش�س  عدد 
)بنغالي الجن�شية(   -2
)%49( الن�شبة   )2450( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )49( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(  

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بنغالي الجن�شية(1 - 

�أع�ضاء.مجل�ض.�الإد�رة:
مدير)بنغالي الجن�شية(1 - 
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ملخ�ض.عقد.�ضركة
�ضركة.مهالوي.مل�ضتح�ضر�ت.�لتجميل.ذ.م.م

�ضركة.ذ�ت.م�ضئولية.محدودة

��ضم.�ل�ضركة:  الد�شركة مهالوي لم�شتح�شرات التجميل ذ.م.م.

رقم.�لقيد: 104629

تاريخ.�لتاأ�ضي�ض: 2016/9/25 

مدة.�ل�ضركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�ضنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�ضركة:   تجارة/بيع العطور وم�شتح�شرات التجميل و�شابون الزينة

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�ضمال.�ل�ضركة:  

ب - العيني: -    
�ل�ضركاء.ون�ضبة.م�ضاهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- حميد �شمير احمد يو�شف  �شلطان  
)%51( الن�شبة   )5100( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )51( احل�ش�س  عدد 
)مغربية الجن�شية( 2- نهى مهالوي 
)%49( الن�شبة   )4900( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )49( احل�ش�س  عدد 

مجموع ن�شبة الملكية )%100(
�لمخولين.بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(1 - حميد �شمير احمد يو�شف  �شلطان
م�شتوى التوقيع )منفردة()مغربية الجن�شية(2- نهى مهالوي

�أع�ضاء.مجل�ض.�الإد�رة:
رئي�س مجل�س الدارة)بحريني الجن�شية(1 - حميد �شمير احمد يو�شف  �شلطان

نائب رئي�س مجل�س الدارة)مغربية الجن�شية(2- نهى مهالوي



52
العدد: 3284 - الخميس 20 أكتوبر 2016

�إعالنات.�إد�رة.�لمحاكم

رقم.�لطعن:2015/512/2/.10
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطـاعن: �شركة �شونار لالأمن. وكيله المحامي عبدالرحمن ال�شوملي. المطعون �شـده: ع�شام 
في�شل يو�شف. �شقة 1 مبنى 536 طريق 927 مجمع 209 المحرق. طلبات الطاعن: قبول الطعن 
والق�شاء  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  المو�شوع  وفي  ال�شكلية.  ال�شروط  كافة  ل�شتيفائه  �شكاًل 
الر�شوم  الرابعة  �شدها  المطعون  الزام  القانوني.  �شندها  لنعدام  الدعوى  برف�س  مجددا 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز

رقم.�لطعن:9./10/2015/996
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطـاعن: كاميليا عي�شى فرج بور�شيد ومنال عي�شى فرج بور�شيد. بوا�شطة وكيله المحامي عي�شى 
فرج بور�شيد. المطعون �شـده: ال�شيد جمعة اأحمد الكعبي. بلدية المنامة. طلبات الطاعــن: قبول 
الطعن �شكاًل لتقديمة خالل الموعد القانوني. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه وباإعادة 
بالر�شوم  المطعون �شدهم  الزام  تقديمه.  تم  لما  وفقا  فيها  للنظر  مغايرة  هيئة  وفق  الدعوى 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز

رقم.�لطعــن.:9./10/2016/24
تبليغ.طعن.بالتمييز

�شـده:  المطعون  اإبراهيم.  عي�شى  المحامي  وكيله  بوا�شطة  المتحد.  الهلي  البنك  الطـاعن: 
عبدالح�شن ح�شن علي ح�شن. �شقة 2 مبنى 1299 طريق 631مجمع 406. طلبات الطاعن: قبول 
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الطعن �شكاًل. وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه والق�شاء مجددا في مو�شوع ال�شتئناف 
بالزام  لي�شبح  وتعديله  الفائدة  احت�شاب  رف�س  من  به  ق�شى  فيما  الم�شتاأنف  الحكم  باإلغاء 
بال�شعر التفاقي  المبلغ المق�شي به  التاأخيرية على  الفوائد  يوؤدي للطاعن  باأن  المطعون �شده 
بواقع 8.5% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2013/11/19 وحتى ال�شداد التام وتاأييد 
الحكم في ما عدا ذلك. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز

رقم.�لطعــن.:10/2016/25/7
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطـاعن: البنك الهلي المتحد. بوا�شطة وكيله المحامي عي�شى اإبراهيم. المطعون �شـده: يحيى 
الحكم  المو�شوع نق�س  �شكاًل. وفي  الطعن  الطاعن: قبول  اإبراهيم. طلبات  اأحمد محمد  علي 
به  الم�شتاأنف فيما ق�شى  الحكم  باإلغاء  والق�شاء مجددا في مو�شوع ال�شتئناف  المطعون فيه 
من احت�شاب الفائدة بواقع 3% �شنويا و تعديله لي�شبح بالزام المطعون �شده باأن يوؤدي للطاعن 
الفوائد التاأخيرية على المبلغ المق�شي به بال�شعر التفاقي بواقع 9 % �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق 
الحا�شل في 2009/3/26 وحتى ال�شداد التام وتاأييد الحكم في ما عدا ذلك. ت�شمين المطعون 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز

رقم.�لدعوى:.9/00590/2016/15
تبليغ.باحل�ضور

جن�شيته:   .540122416 ال�شخ�شي:  رقمه  كانون.  من�شور  علي  ح�شن  اإبراهيم  الم�شتاأنف: 
بحريني. بوا�شطة وكيلها المحامي عبدعلي حمزة الع�شفور، وعنوانه مكتب 21- بناية الدانة 
من�شور  علي  ح�شن  اأحمد  �شدهم:  الم�شتاأنف   .317 الدبلوما�شية  المنطقة   1703 طريق   -
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كانون، )480039364(، كاظميه ح�شن علي من�شور كانون، ر�شي ح�شن علي من�شور كانون، 
بحرينيين.  جن�شيتهم:   .)640012043( كانون  من�شور  علي  ح�شن  نعيمه   ،)600303276(

مجهولي العنوان. مو�شوع ال�شتئناف اإبطال الهبة
�شدهم  للم�شتاأنف  الجعفرية(  )الدائرة  ال�شتئنافية  ال�شرعية  العليا  المحكمة  تعلن  لذا   
المذكوريين اأعاله باأنه اإذا لم يح�شروا اأو يعينوا لهم وكيال ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة يـوم 
الثنين 2016/11/07م، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقهم غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�ضي.�ملحكمة.�لعليا.�ل�ضرعية.�ال�ضتئنافية

رقم.�لدعوى:.9/2035/2016/14
تبلـيغ.باحل�ضــور

المدعي: خالد محمد مو�شى المو�شى. مبنى 873 طريق   412 مجمع 1204 المدعى عليها/ هبه 
عبدالكريم م�شفق الدحيم. الجن�شية/ الأردن. المفرق/ الحمرا دوار البلدية – الأردن. مو�شوع 

الدعوى/ المنازعات الزوجية. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها اإذا 
اأو تعين وكياًل لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم 2016/11/17م فاإن المحكمة  لم تح�شر 

�شوف ت�شير بحقها بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضرعية.�ل�ضنية.�لثانية

رقم.�لدعوى.:.4/3294/2016/14
تبلـيغ.باحل�ضــور

مبنى  النجدي.  عبداهلل  عبدالعزيز  فاطمه  و  النجدي  عبداهلل  عبدالعزيز  اإيمان  المدعيتين: 
1993 طريق 2829 مجمع 228. المدعى عليه عبدالعزيز عبداهلل النجدي. الجن�شية/ البحرين. 

مبنى 297 طريق 2104 مجمع 221. مو�شوع الدعوى/ �شرعية متنوعة 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/10/19م فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�ضرعية.�ل�ضنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/1413/2016/04
بيع.باملز�د.�لعلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليها �شركة 
مراد لال�شت�شارات الدارية والمحا�شبية. التي تم حجزها في العنوان: مطار البحرين 2-1 بوابة 
18 طريق ريا مجمع 224. وقد حددت المحكمة تاريخ 2016/10/24 للمزايدة عليها في مكانها 
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والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل �شعيد �شابر عبدالحفيظ منظور هاتف 
)33221193( اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

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

رقم.�لدعوى:.1/06024/2016/04
بيع.باملز�د.�لعلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليها جمعية 
الوفاق الوطني ال�شالمية )الوفاق(، التي تم حجزها في العناوين التالية: مبنى 2187 طريق 
5060 مجمع 450 كرانة، مبنى 2631، طريق 3856، مجمع 1038 �شدد. مبنى 156 �شارع 66 
مجمع 362 البالد القديم. وقد حددت المحكمة تاريخ 10/26/ 2016 للمزايدة عليها في مكانها 

والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
هاتف  القا�شمي  علي  الحميد  عبد  الدلل  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)39635665( اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 1/06024/2016/04
قا�ضي.محكمة.�لتنفيذ

رقم.�لدعوى:.9/08222/2012/04
بيع.باملز�د.�لعلني

تعلن محكمة التنفيذ الخام�شة عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بالمحكوم عليه/ 
فوؤاد اإبراهيم محمود الكوهجي ورقمه ال�شخ�شي 620039493. وهو العقار الكائن في منطقة 
الواجهة البحرية )جزيرة الريف( والم�شجل بموجب الوثيقة رقم )142631(. ت�شديدًا للدين 
المحكوم بـه ل�شـالح المحكوم له/ بنك البحرين ال�شالمي، والبالـغ مبلغ وقدره 2500003.000 
دينارًا. على ان يبداأ المزاد ب�شعر ا�شا�شي 2،500،000 دينارًاًا )مليونان ون�شف دينارًا(. وقد 

حددت المحكمة تاريخ 2016/10/16 جل�شة مزايده على العقار المذكور.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل �شوقي حمزة العلوي هاتف )39401450( 
اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والوقاف في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب 

ملف التنفيذ رقم 9/08222/2012/04.
قا�ضي.محكمة.�لتنفيذ
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رقم.�لدعوى:.9/12227/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: عبدالكريم نارول الإ�شالم. المدعى عليه/ ح�شن يحي عي�شى ال نوح �شاحب موؤ�ش�شة 
نوح للتجارة والمقاولت. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

باأنها قد حددت اجتماع في  اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله   لذا تعلن 
2016/10/16م لنظر الدعوى ليعلم. 

رقم.�لدعوى.:.1/14310/2016/02
تبليـغ.باحل�ضـور

المدعــية: بوريتو لوكر ذ.م.م. مدعى عليه/ DAUDA NSUBUGA. رقمه ال�شخ�شي:910325260. 
�شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

باأنها قد حددت اجتماع في  اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله   لذا تعلن 
2016/11/8م لنظر الدعوى ليعلم

قا�ضي.�إد�رة.�لدعوى.�لعمالية
رقم.�لدعوى.:.7/14089/2016/02

تبليـغ.باحل�ضـور
المدعــي: عبدالعزيز ح�شن محمد الفر�شاني. مدعى عليه/ فرهاد �شاركار قا�شم �شاركار. �شفة 

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

2016/11/8م لنظر الدعوى ليعلم
قا�ضي.�إد�رة.�لدعوى.�لعمالية

رقم.�لدعوى:.6/06907/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: لوي�س فيتون. وكيل المدعي: �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعى عليها: موؤ�ش�شة نابولي 
 428 مجمع:   2832 طريق   15 �شقة   2504 مبنى  البحرية.  المنافذ  جمارك  ادارة  التجارية، 
�شاحية ال�شيف يمثلها نبيل معين محمود فقيهي. مو�شوع الدعوى: وقف الفراج الجمركي مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكور  الأولى  عليها  للمدعى  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

حددت جل�شة 2016/11/24 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.2/08594/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

�شليبيخ.  ح�شين  نا�شر  �شهام  المدعي:  وكيل  ال�شوملي.  يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  المدعي: 
المدعى عليه: محمد عبا�س علي حاجي. الرقم ال�شخ�شي: 620057793 مبنى :1431 طريق 
:732، مجمع: 732 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241700 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.2/10619/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: ال�شيخه مريم را�شد عبداهلل ال خليفه. وكيل المدعي: �شناء �شالم اأحمد بامحرز
المدعى عليه: عبدالعزيز عبداهلل اإبراهيم عبداهلل العي�شى،جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. 
المدعى عليه المدخل: LAKSHMANAN    PERUMAL. مو�شوع الدعوى: اثبات �شحة ونفاذ 

عقد بيع والر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد  اأعاله  المذكور  المدخل  للمدعى عليه  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

حددت جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/18923/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: معمل الزنج لاللب�شة ذ.م.م مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 56609.202 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/11/24 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.2/20782/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
 LYNDA REBBECA JANE JANE MILLS :المدعية: �شركة ناردين للعقارات. المدعى عليه
ALAN FRANCIS MILLS. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 157740 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور 
2016/12/06 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.3/18828/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
ا�شو�شيت�س  بروكابتيل  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   70943.431 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �س.�س.و. 

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

2016/11/24 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.2/17316/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

الخ�شرم.  يو�شف  را�شد  عبدالرحمن  المدعي:  وكيل  ذ.م.م.  العقارية  ناردين  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   93685 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  كمبر.  جبن  نيكول  عليها:  المدعى 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى.7/9541/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. الوكيل: المحامي اأحمد محمد اأحمد عبداهلل
�لمدعى.عليهما:.�ضركة.د�ر.�لميثاق.لل�ضحافة.و�لن�ضر..�ضفة.�لدعوى:.ديون.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها 
اأو بوكيل عنها وقد حددت جل�شة يوم 2016/11/15 لنظر الدعوى لتعلم. 

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�الولى
رقم.�لدعـوى:.3/18445/2014/02

تبليغ.باحل�ضـور
المدعي: �شركة اوال للخر�شانة ذ.م.م. وكيله المحامي: عادل عبداهلل بوعلي. المدعى عليه: 
�شفـة  المنامة.   315 مجمع   336 �شارع   27 مبنى  ذ.م.م.  للمقاولت  اإبراهيم  �شنيور  �شركة 
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الدعــوى: الجراءات الوقتية والتحفظية. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/15.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لغرفة.�ل�ضاد�ضة

رقم.�لدعـوى:.3/18445/2014/02
تبليغ.بالح�ضـور

المدعي: �شركة اوال للخر�شانة ذ.م.م. وكيله المحامي: عادل عبداهلل بوعلي. المدعى عليها: 
�شفـة  المنامة.   315 مجمع   336 �شارع   27 مبنى  ذ.م.م.  للمقاولت  اإبراهيم  �شنيور  �شركة 

الدعــوى: الجراءات الوقتية والتحفظية. 
.....

بورود  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
التقرير وبالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/15.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لغرفة.�الأولى

رقم.�لدعوى.9/5480/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتويف

مهدي.محمد.�إبر�هيم.�أحمد.�لنجار
النجار.  اإبراهيم  محمد  مهدي  المتوفى  تركة  فتح  عن  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 701001410. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�الأولى...........................................................

رقم.�لدعوى.6/8642/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

مجهول  الوادي.  متحف  عليــه:  المدعى  المحامين.  – مكتب  المحاكم  ادارة  جيب.  المدعي: 
العنوان. �شفة الدعوى: ادارية

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/29، ليعلم.

قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�الأولى
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رقم.�لدعوى:.4/2552/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الع�شفور  اأنور عبداهلل  المحامي  الوكيل:  يو�شف.  الجبار ح�شن  يو�شف عبد  المدعي: 
عليهما: 1- م�شاريع اأحمدكو العقارية. مبنى 1426 طريق 2115 مجمع 321 المنامة – مملكة 
البحرين. 2- مقاولت اأمنه. مبنى 130 �شارع 65 مجمع 203 المحرق – مملكة البحرين. �شفة 

الدعوى: حجز تحفظي.
بالح�شور  اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  الولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بنف�شيهما اأو بوكيل عنهما وقد حددت جل�شة يوم 2016/11/28 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�الأولى

رقم.�لدعوى.2/7029/2011/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعـية: �شركة جي بي زخرياد�س اوفر�شي�س ليمتد وكيله المحامي/قي�س حاتم الزعبي. برج 
عليـه  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة  مبنى 95 طريق 1702 مجمع 317   12 الطابق  الج�شرة 
الولى: �شركة اميرت�س ايركريت اند�شتريز-و�شت انديز البريطانية. المدعي عليه الثاني: جونيت 
زن�شير�شي. مبنى رقم 1455 طريق رقم 256 مجمع 502 جنو�شان البديع مملكة البحرين. �شفة 

الدعوى: تعوي�شات.
بالح�شور  اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة 2016/11/28 ليعلم.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�الأولى

رقم.�لدعوى.7/4680/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفاة

فاطمة.عبد�لرحمن.خلف.بور�ضيد
الرقم ال�شخ�شي: 260001317. تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفاة 
اأو من يدعي باأية حقوق  فاطمة عبدالرحمن خلف بور�شيد. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة 
عليها اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/17 لنظر الدعوى
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�الأولى
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رقم.�لدعوى:.8/15248/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتويف

محمد.�ل�ضالح.فرج.عيادي
عيادي  فرج  ال�شالح  محمد  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ورقمه ال�شخ�شي 440801141. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/7 لنظر الدعوى
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.8/01726/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

الدعوى: طلب مبلغ 629/133 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/15038/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

مبلغ 3765/587 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/14284/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/20135/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/21672/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: ال�شركة البحرينية الكويتية للتاأمين. وكيل المدعية: عبدالغني ال�شيد حمزة قاروني. 
الر�شوم  مع  دينارًا   500/572 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عواجي.  يا�شر  عليه:  المدعى 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/21108/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

�شجل  للتاأمين.  الخليج  اتحاد  �شركة  عليها:  المدعى  مبارك.  �شعيد  حارب  عائ�شة  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 عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/03540/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/04540/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

�شركة  عليها:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعي:  وكيل  الدوليه.  التكافل  �شركة  المدعية: 
انف�شتيت ريلتي. �شجل تجاري رقم: 64495. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 582/ 539 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.1/20830/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعي:  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.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.8/02628/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: حميد علي اأحمد 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 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/00890/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

الدين.  كمال  علي  ال�شيد  ح�شن  محمد  علي  المدعي:  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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.7/07918/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: ال�شفير للكمبيوتر. وكيل المدعي: طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: وجيهه 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/08020/2009/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: ال�شفير للكمبيوتر. وكيل المدعي: وجيهة علي عبدالح�شين. المدعى عليه: عبدال�شالم 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .590157035 ال�شخ�شي:  الرقم  محمود.  م�شطفى  عبداهلل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

مبلغ 500/3918 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/11625/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي. 
المدعى عليه الول: علي ازاد دور محمد البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي 730807126. المدعى عليه 
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الثاني: امينه محمد رحيم داد محمد مال البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 761210342. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ288/738 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.6/11839/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني    المدعى 
عليه الول: �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 عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.1/04263/2016/02

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.4/05015/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/04492/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/08938/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  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.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.1/23677/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعى  الح�شيني  المدعي: محمد عيد  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
عليها: منيره فقير اأحمد اأحمد. 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 عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/10267/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: مطبعة تايلو�س. وكيل المدعي: �شياء خلف خليل. المدعى عليه: اإبراهيم نبيه حلمي. 
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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/20721/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: مقاولت الدوحة الخ�شراء �شجل  المدعية: الهيئة العامة 
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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/05413/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: ح�شان علي اأحمد المحرقي. المدعى عليه الول: 
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اإبراهيم حامد  فراعنة الكمبيوتر. �شجل تجاري رقم: 50667-1. المدعى عليه الثاني ح�شام 
حامد  اإبراهيم  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 عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

طلب مبلغ 720 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

3354.300 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 



70
العدد: 3284 - الخميس 20 أكتوبر 2016

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/13985/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة منازل العقارية. وكيل المدعي: رقيه مكي عبداهلل اأحمد. المدعى عليه: خالد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   500/2466 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حماده.  محمد  علي 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/13985/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة منازل العقارية. وكيل المدعية: رقيه مكي عبداهلل اأحمد. المدعى عليه: خالد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   500/2466 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حماده.  محمد  علي 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/05564/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

ح�شين.  محمد  عبدالح�شين  ندى  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1444.691 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.4/04690/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة رابيد بروجكت تيكنولجي.  المدعية: الهيئة العامة 
�شجل تجاري رقم: 86645. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 624.516 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.4/05368/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
خ�شير.  عمران  عبدالنبي  زهراء  المدعية:  وكيل  المعدات.  لتاأجير  امداد  موؤ�ش�شة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 711235570.  الرقم   .EDWIN LOZANO JAYLONI JAYLONI عليه:  المدعى 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 579 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/04038/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة بداية لالعالنات والعالقات 
ح�شين  حبيب  اكبر  علي  �شيرين  حبيب،  اكبر  علي  اني�شة  بو�شهري،  م�شاريع  �شركة  العامة، 
بو�شهري، مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500/3993 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.9/02740/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

2374.456 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/14622/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: ال�شيخه عائ�شة بنت محمد بن �شلمان اآل خليفه. وكيل المدعي:  حافظ علي محمد 
حاجيه. المدعى عليه:  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 عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/14900/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعي: الهام علي ح�شن. المدعى عليه 
الول: انور لحدان خمي�س فرج الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي 611202344. المدعى عليه الثاني: 
الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 901209341. مو�شوع  الرقم  الدو�شري.  لحدان خمي�س  انور  زهره 

مبلغ 5095.296 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/01939/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: عي�شى عبدعلي عي�شى اإبراهيم الدعي�شي. وكيل المدعي: ا�شامه محمد علي اإبراهيم. 
مو�شوع   .540119202 ال�شخ�شي  الرقم  ال�شيد.  اأحمد  ا�شماعيل  ها�شم  علي  عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 489.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



73
العدد: 3284 - الخميس 20 أكتوبر 2016

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة.
رقم.�لدعوى:.8/23729/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/08572/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك البحرين الوطني. وكيل المدعي: عبدالغني ال�شيد حمزة قاروني. المدعى عليها: 
�شمينه محمد �شادق محمد اكبر. 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 عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/18103/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعين: يو�شف عادل عبدالرحيم محمد، عمر عادل عبدالرحيم محمد، معاذ عادل عبدالرحيم 
محمد عبداهلل، عادل عبدالرحيم محمد عبداهلل، حنان �شلطان عبدالرحيم محمد الن�شاري، 
فاطمه عادل عبدالرحيم محمد. وكيل المدعين: عذال �شالح حمود العاكول. المدعى عليها: 
ال�شركة المتحدة للتاأمين، لورين�س ديفد �شتاندر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500/3669 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.6/06314/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

ال�شيد ها�شم علوي  المدعي: طلب مبلغ  التجارية. وكيل  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
اأحمد ح�شن بنى عطا. الرقم ال�شخ�شي 830755101.  ها�شم الوداعي. المدعى عليها: امال 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 875.690 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.6/22582/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
LAKSHMIKANTHAN BOSE. الرقم ال�شخ�شي: 810428075 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1770.768 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/23453/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/23453/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

الدعوى: طلب مبلغ 1873.610 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/12460/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/04870/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: عبدالرحمن يعقوب ال�شوملي. 
ال�شخ�شي 830604669. مو�شوع  الرقم  ال�شائغ.  اإبراهيم عبداهلل  امل خليل  المدعى عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ 4604.251 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/01802/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

الح�شن.  اأحمد  المدعي: ح�شين عقيل يو�شف  ال�شيارات. وكيل  لتاأجير  ام  المدعية: موؤ�ش�شة 3 
الدعوى:  مو�شوع   650107055 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  را�شد  اإبراهيم  عي�شى  عليه:  المدعى 
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طلب مبلغ 137 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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  للمقاولت. 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/06998/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

�شلمان  ح�شن  �شالم  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
اأحمد. �شجل تجاري رقم: 5-9574. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 349.086 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

عليه:  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 عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.2/07302/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

الدعوى: طلب مبلغ 676.905 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/08042/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

اأحمد حميد. المدعى عليها:  ايوب  اأحمد  المدعية: فاريا لالإلكترونيات، وكيل المدعية: طيبه 
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 



78
العدد: 3284 - الخميس 20 أكتوبر 2016

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/02643/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
JERRY DE JESUS LANSANGAN. الرقم ال�شخ�شي 691030723 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1656.031 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/14201/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  المحرقي.  اأحمد  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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

المدعية: �شركة التكافل الدوليه. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
محمد عبدالحكيم �شلمان اإبراهيم ال بور�شيد. مبنى :890 طريق :5519 مجمع 225 الب�شيتين. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 501.279 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

الدعوى: طلب مبلغ 3688.29 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/00292/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط المحدودة. وكيل المدعي: عبدالرحمن يعقوب 
يو�شف ال�شوملي. المدعى عليه: JOGI RAJU BOLISETTI. الرقم ال�شخ�شي: 700628223. 
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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/05668/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

اأحمد علي عبداهلل.  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية:  المدعية: الهيئة العامة 
المدعى عليه: لند مارك بروبرتيز. الرقم ال�شخ�شي: 53571. مبنى :172 طريق 1906 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 555.636 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   319

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة



80
العدد: 3284 - الخميس 20 أكتوبر 2016

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

اأحمد  البنعلي. وكيل المدعية: طيبه  المدعية: الدار لالألكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد 
ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: علي خلفان عبداهلل ال�شباري. مبنى :231 طريق :95، مجمع: 
949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4997 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/02182/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: زكيه ناجي اأحمد الحدي. وكيل المدعي: 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 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/07415/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

طلب مبلغ 1558.339 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/07305/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3030 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/06515/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

اأحمد  طيبه  المدعية:  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  لاللكترونيات،علي  فاريا  المدعية: 
ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: اإبراهيم عو�س حمد عامر ال�شام�شي. مبنى 124 طريق :2901، 
مجمع: 929 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 858 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/03589/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ليت �شبيد. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خالد يو�شف محمد عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 631200207. مبنى 594 �شقة :12 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   100.517 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الب�شيتين.   221 مجمع:   ،2115:

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/04102/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  العري�س  عبدالنبي  رباب  المدعية:  وكيل  كومباني.  كارد  البطاقه  �شركة  المدعية: 
عليه: �شالح اأحمد �شالح �شطا. الرقم ال�شخ�شي: 201407338. جده. طريق المدينه -عمارة 
الكعكعي -الدور الثاني -�شقه 25. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2864.271 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/12548/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
ال�شخ�شي: 870340620. مبنى :1 طريق :382، مجمع: 342  الرقم   .JACOB CRUZ عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 294.783 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة



83
العدد: 3284 - الخميس 20 أكتوبر 2016

رقم.�لدعوى:.8/06073/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
 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 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.9/00814/2016/02

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/18971/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/02539/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
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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.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.8/19871/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

طريق :41، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1863.008 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.8/19339/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  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.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البناء.  مواد  لتاأجير  النا�شر  موؤ�ش�شة  المدعية: 
 SANKARA PILLAI JAYAKUMAR JAYAKUMAR عليه:  المدعى  التويجري. 
 304 مجمع:   ،448: طريق   2856: مبنى   .770517943 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAREKATTU

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 751.23 دينارًا مع 
المحاماة.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.2/06400/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
مجدي  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعي:  وكيل  الإيرانية.  التاأمين  �شركة  المدعية: 
اإبراهيم محمد اإبراهيم. الرقم ال�شخ�شي: 720922615. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 841.97 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

اأحمد  البنعلي. وكيل المدعية: طيبه  الرا�شد  المدعية: فاريا لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي 
ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: اإبراهيم �شيف اهلل مطرود الركيبات. مبنى 214 طريق ولي 
العهد مجمع: 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/05370/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

الدعوى: طلب مبلغ 328 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

اأحمد  البنعلي. وكيل المدعية: طيبه  الرا�شد  المدعية: فاريا لاللكترونيات، علي عبداهلل علي 
ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: مبارك عبداهلل اأحمد 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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/04751/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/05126/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

�شلطان محمد.  نور  المدعية: ح�شن محمد  وكيل  التجارية.  العريان  �شركة مجموعة  المدعية: 
المنامة.  :1807 مجمع: 318  :32 طريق  �شقة   596: mujibullah khan. مبنى  عليه:  المدعى 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/19868/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 949  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  1722 مجمع 317 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

الدعوى: طلب مبلغ 1403.88 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/21016/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعين: زياد محمد اأحمد اإ�شماعيل، ورقاء بدران محمد جدوع العزاوي، محمد زياد محمد 
اإ�شماعيل، مروه عا�شم عيفان لطيف. وكيل المدعين: اأحد عبدالحليم ماجد ال�شويحي. المدعى 
 410 مجمع   1011 طريق   .MUHAMMAD KASHIF،للتاأمين �شن  اأند  يال  رو  �شركة  عليها: 
ال�شناب�س �س ب 11871. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 40100 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/09179/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

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 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/18729/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 BAHAR عليه  المدعى  الزعبي.  حاتم  قي�س  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
الحو�س  �شارع  طريق   826 مبنى   .660148021 ال�شخ�شي:  الرقم   .MIAH NURUL HUDA

الجاف مجمع: 128 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 624.663 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.6/18270/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى عليه:  اأحمد ح�شن كاظم.  المدعية: فاطمه  العالمية. وكيل  المدعية: �شركة الخزائن 
ال�شخ�شي: 870107208. مبنى 637 طريق 3418  الرقم  �شلمت.  ا�شماعيل ميرزا ح�شن علي 
مجمع 734 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 365.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/06092/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ال�شتطالع لتعبئة الب�شائع، 
اأحمد جعفر ح�شن اأحمد، ال�شيد ح�شين قا�شم اأحمد. مبنى :2165 طريق 3643، مجمع: 536 
اأتعاب  الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 460.626 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/04692/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

الرقم  كربييف  �شتينبرغ  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
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ال�شخ�شي: 63915. مبنى 2298 طريق 439 مجمع 704 �شلماباد مو�شوع الدعوى: طلب 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�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.5/05667/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
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 للمقاولت. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 570.349 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.3/12219/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  المحرقي.  اأحمد  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.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/08060/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/15597/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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: طلب مبلغ 1715.053 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/14189/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  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.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.4/03219/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  الكويتي.  التمويل  بيت  المدعي: 
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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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/22398/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
MANESH THOTTATHIL. الرقم ال�شخ�شي: 720439841. فيال 20 مدخل 2299 طريق �شارع 

البديع مجمع 55 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 738.983 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.9/04409/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
ا�شماعيل  نور  محمد  ا�شماعيل  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
�شاحب  المنامة   316 مجمع   383 طريق   20 مبنى   .430101244 ال�شخ�شي:  الرقم  فقيهي. 
�شركة ا�شماعيل محمد نور فقيهي واخوانه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 650.518 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/06093/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

الرقم  للتجارة.  عوائد  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 93094. مجمع: 428 �شاحية ال�شيف مكتب142 مبنى 2258 -طريق 2845. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 302.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/06320/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/17680/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
MOHAMED AARIFF ZAINULABUDEEN. الرقم ال�شخ�شي 851036465. مبنى 31 �شقة 

12 طريق 323 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3073.534 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.4/17749/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة التكافل الدوليه. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه  ال�شيد علي 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البديع   553 مجمع   5337 طريق   1350 مبنى  ح�شين.  علي  �شبت 

3201.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/13884/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

يو�شف  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعي:  وكيل  الدولية.  التكافل  �شركة  المدعية: 
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مجمع   617 طريق   333 مبنى   .510103391 ال�شخ�شي:  الرقم  البناء.  عبداهلل  اأحمد  محمد 
206 المحرق �شاحب موؤ�ش�شة المخيمر للمقاولت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4993 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/23071/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

ال�شخ�شي:  الرقم   .MOIZ AHMED SYED عليه:  المدعى  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
750147849. مبنى 3700 �شقة 31 طريق 741 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1032.855 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/12324/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الموؤ�ش�شة العالمية لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. 
المدعى عليه: aliyam vettil kochukunjan. الرقم ال�شخ�شي 201511178. مبنى 782 طريق 
3521 مجمع 335 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1750 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/15257/2013/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: دار اخبار الخليج للطباعة والن�شر. وكيل المدعي: �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.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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حددت جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/15893/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

�لمدعيان:.ح�ضين.بن.حبيب.�لدبي�ضي،.فاطمه.بنت.حبيب.�لدبي�ضي..وكيل.�لمدعيان:.نو�ل.

�ل�ضخ�ضي:. �لرقم. و�ل�ضياحة. لل�ضفر. �لمجتبى. حملة. عليها:. �لمدعى. ثامر.. �ضلمان. ح�ضين.
201513990..مبنى.118.طريق.�ضارع.�لنخيل.مجمع.450.�لمق�ضع

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

حددت جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/07045/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

الدين.  كمال  علي  ال�شيد  ح�شن  محمد  علي  المدعي:  وكيل  ماك�س.  كريدي  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: راحيله ر�شول بخ�س اهلل بخ�س. مبنى 478 طريق 1809 مجمع 518 باربار. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3940.184 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة
2016/12/06.لنظر.�لدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.9/07156/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليه: 1- ح�شين اأحمد ح�شن عبا�س حمزه 2- اأحمد ح�شن عبا�س حمزه. مبنى 467 
مع  دينارًا   451.62 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع   3112 طريق   13 �شقة 

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

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/11358/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك البركة التجاري. وكيل المدعي: اأحمد علي عراد. المدعى عليه: الطيب عبدالجبار 
بخيت هجو. مبنى 2111 طريق 90 مجمع 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 213.007 

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

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/11055/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: ال�شركة البحرينية الكويتية للتاأمين. وكيل المدعي: عبدالغني ال�شيد حمزة قاروني. 
مالك  عن  المنامة   336 مجمع   5071 طريق   797 مبنى  �شريف.  ال  مجموعة  عليه:  المدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   2807.18 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  بوذا.  هانجين  الباخرة  ومجهزي 

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

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/11360/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

�شامي  عليه:  المدعى  عراد.  علي  اأحمد  المدعي:  وكيل  الإ�شالمي.  البركة  بنك  المدعي: 
عبدالهادي ح�شن علي �شعالن. مبنى :3664 طريق :557، مجمع 2205. مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ 564.007 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/08469/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
مجمع:   ،621: طريق   1449: مبنى   .SAMIR SIDAHMED OSMAN IDRIS عليه:  المدعى 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 481.773 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   306

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

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/11073/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  المدعي:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ال�شوملي. المدعى عليه: DIMA TOMBOC ZOSOBRADO. مبنى :168 �شقة 22 طريق 3005 
مجمع 330 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1549.486 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/11056/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  عا�شير  عبداهلل  اإبراهيم  مريم  المدعية:  وكيل  للتجارة.  حمدان  بن  �شركة  المدعية: 
عليها: مقاولت ع�شر نجوم، منيره فقير اأحمد اأحمد. مبنى :124 �شقة :22 طريق :7،12 مجمع: 
707 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4800.3 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/09855/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة عبدعلي عي�شى الدعي�شي. وكيل المدعية: ا�شامه محمد علي اإبراهيم المدعى 
عليه: مطعم النزاكة. مبنى 1368 طريق 4541 مجمع 745 �شند ل�شاحبته �شميرة ح�شن علي 
العريبي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1104.45 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/10246/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: اأحمد محمد اأحمد عبداهلل المدعى 
عليه: علياء بهرام علي ح�شين. مبنى 93 �شقة 13 طريق 13 مجمع 711 توبلي �شاحبة/ ا�شتراحة 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 638.44  الدعوى: طلب  للتجميل. مو�شوع  ميان 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/09157/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

الح�شن.  اأحمد  المدعي: ح�شين عقيل يو�شف  ال�شيارات. وكيل  لتاأجير  ام  المدعية: موؤ�ش�شة 3 
NAGEN RAI. مبنى 2142 �شقة 23 طريق 263 مجمع 302 المنامة. مو�شوع  المدعى عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 348 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.7/09099/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة الخليج العربي للمعامالت التجارية. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. 
 425 مجمع   2511 طريق   21 �شقة   1033 مبنى  للمقاولت.  جارنيت  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى 
جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1776.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/10973/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة عالم البحار ذ.م.م. وكيل المدعية: فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليه: 
محمود اأحمد اإ�شحاق بخاري. مبنى :2507 �شقة :12 مجمع: 721 جدعلي مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1046 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/09625/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: اتحاد اأمالك زاوية 1. وكيل المدعي: اأحمد عبداهلل اأحمد ال�شمالن. المدعى عليها: 
�شالة امينالز لالألعاب. الرقم ال�شخ�شي 77576. مبنى 2039 طريق 5717 مجمع 257 جزر 
اأمواج �شاحبها/ طارق محمد علي المطلق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1400 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
.....

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.5/11162/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  اأحمد حميد.  ايوب  اأحمد  المدعي: طيبه  وكيل  لالإلكترونيات.  البيدر  المدعي: 
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ال�شمان. مو�شوع  اأم  العظامات. مبنى :1500 طريق :7125 مجمع: 971  نهري عيادة  �شامي 
الدعوى: طلب مبلغ 3250 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.5/10447/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة البحرين لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعي: جميلة علي �شلمان اأحمد المدعى 
عليه: �شادق ميرزا محمد اأحمد ال�شماهيجي. مبنى 1672 طريق 822 مجمع 1208 مدينة حمد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 397 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/10805/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد المدعى 
عليه: جا�شم اأحمد عبداهلل محمد اأحمد. مبنى 699 طريق 621 مجمع 706 �شلماباد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 162.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/10435/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
خالد ح�شين اأحمد الحزوم. مبنى 286 �شقة 12 طريق 719 مجمع 107 الحد مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 2812 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة
2016/12/21.لنظر.�لدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.9/11000/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: موؤ�ش�شة الكويت لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعية: دلل جا�شم الزايد. المدعى عليه: 
ASAD KHAN. مبنى 96 طريق 834 مجمع 205 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 680 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/11263/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: موؤ�ش�شة �شي لند العالمية. وكيل المدعية: اأحمد ح�شن خليفه العماري. المدعى عليها: 
�شركة كات مان. طريق 90 مجمع 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1971 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 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/10614/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  العقاري.  لال�شتثمار  البحرين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: اأكرم جميل حبي�شي ب�شفته الحار�س الق�شائي ل�شركة علي اإبراهيم عبد العال. 
القديم.  بالد   363 مجمع   6305 طريق   11 �شقة   19 مبنى   .201608700 ال�شخ�شي:  الرقم 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3260.32 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/11026/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: المحرق للكمبيوتر. وكيل المدعي: طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: نا�شر 
الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   911 مبنى 1716 طريق 1136 مجمع  اأحمد مره�س.  حمد 
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طلب مبلغ 3432 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/10448/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى 
مو�شوع  المحرق.   209 مجمع   623 طريق   491 مبنى  الغتم.  اأحمد  عبدالرحمن  اأحمد  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 1094 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/11391/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  العماري  خليفه  ح�شن  اأحمد  المدعية:  وكيل  العالمية.  لند  �شي  موؤ�ش�شة  المدعية: 
عليها: موؤ�ش�شة فيماك�س لل�شحن والتفريغ. مبنى 663 �شقة 13 طريق 1211 مجمع 1012 الهملة 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 533.2 دينارًا مع  اأحمد مهدي محمد ح�شن. مو�شوع  �شاحبها/ 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/10184/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  بوغمار  المدعية: هيثم ح�شن مبارك ح�شين  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجير  اإليت  المدعية: 
مو�شوع  عالي.   736 مجمع   3639 طريق   1981 مبنى  فتحي.  علي  ح�شين  نا�شر  زهره  عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ 570 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 

2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.8/08901/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  المدعي:  وكيل  للكمبيوتر.  ال�شفير  المدعي: 
عبدالحميد اأحمد عبدالرحمن اإبراهيم. مبنى :137 طريق :825، مجمع: 808 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/11056/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  عا�شير  عبداهلل  اإبراهيم  مريم  المدعية:  وكيل  للتجارة.  حمدان  بن  �شركة  المدعية: 
عليه: 1- مقاولت ع�شر نجوم 2- منيره فقير اأحمد اأحمد. مبنى :124 �شقة 22 طريق :7،12 
مجمع: 707 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4800.3 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

حددت جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/10717/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  المدعي:  وكيل  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
البديع. مو�شوع  الدو�شري. مبنى :292 طريق :5211، مجمع: 552  الحمر  ب�شام جمعه ح�شن 

الدعوى: طلب مبلغ 4389 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
..... لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/11101/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  اأحمد حميد.  ايوب  اأحمد  المدعي: طيبه  وكيل  لالإلكترونيات.  البيدر  المدعي: 
عبداهلل �شعيد عبداهلل المحيرزي. مبنى :231 طريق :95، مجمع: 949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 936 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.7/02413/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
العريبي.  اأحمد عبداهلل  المدعي: علي  الجاهزة. وكيل  للخر�شانة  يونيفر�شال  المدعية: �شركة 
المدعى عليها: �شركة ريلكوب للخدمات. �شجل تجاري رقم: 59501-1 مو�شوع الدعوى: طلب 

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

جل�شة 2016/1/2م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/06595/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/2م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/06598/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/1/2م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/06993/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/2م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.9/13616/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
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.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/2م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.1/03131/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: بهية اأحمد معيوف معيوف. وكيل المدعي: 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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/2م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/06517/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. ممثلها: اأحمد محمد اأحمد 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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/2م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.3/08277/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/08226/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: مفرو�شات بوارج. وكيل المدعية: طيبه اأحمد اأيوب اأحمد حميد. المدعى عليه: وجيهة 
علي عبدالح�شين حمد. الرقم ال�شخ�شي: 761206140. 

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.5/02739/2015/02

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/04093/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/16536/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/04031/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

طلب مبلغ 5059/380 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/04033/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/10213/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

اإبراهيم حربي. المدعى  اإبراهيم ح�شين جلوان. وكيل المدعية: حمد جا�شم  المدعية: اقبال 
عليها: �شركة ورلد ميرت�شانت كورب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500/2702 دينارًا مع الر�شوم 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/06922/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/17730/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/03935/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الأهلي  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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.8/07084/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

مبلغ 500/2120 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/05138/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/05129/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

�شلطان محمد.  نور  المدعية: ح�شن محمد  وكيل  التجارية.  العريان  �شركة مجموعة  المدعية: 
المدعى عليه: ISHARA ARACHCHIGE. جواز �شفر رقم: 5414392 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1308/500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/05561/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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



110
العدد: 3284 - الخميس 20 أكتوبر 2016

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/14753/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: 
 051/1629 الدعوى:  مو�شوع   .580103242 ال�شخ�شي:  الرقم  حاجي.  علي  عبا�س  ا�شماعيل 

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/03905/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/04097/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/05971/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فير للتجارة وال�شيانة. وكيل المدعي: بتول نا�شر علي اإبراهيم نا�شر. المدعى 
عليه: �شركة ب�شم اهلل للمقاولت والتجارة. �شجل تجاري رقم: 55873
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3688/450 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/07531/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/05278/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المدعي:  وكيل  والكويت.  البحرين  بنك  المدعي: 
اأحمد 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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/06523/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.5/07077/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البناء.  مواد  لتاأجير  النا�شر  موؤ�ش�شة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  عبدالرحمن  اأحمد  يو�شف  محمد  عليه:  المدعى  التويجري. 
901204919. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1041 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/06425/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/05205/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/00253/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعي: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليه: ح�شن علي عبداهلل علي بوعبود. الرقم ال�شخ�شي 690901755. مو�شوع الدعوى: 
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طلب مبلغ 887/046 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/04034/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/02176/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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 عليه: 

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/01383/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.5/05572/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/05472/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/06287/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/05570/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعي: طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: نجم 
الدين نايل اآدم تبن. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1370 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/15898/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/03420/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/04977/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/06472/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780363078 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD SULEMAN

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/19348/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/06238/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/14021/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.9/05673/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/12389/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركه الهليه للمقاولت. وكيل المدعية: جالل ال�شيدعلي عبدالح�شين قاهري
المدعى عليه: مارفيدا كون�شتر ك�شن. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500/1067 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/07549/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة اأبو عامر لتاأجير المعدات. وكيل المدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي المدعى 
عليه: اإبراهيم 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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/07915/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

قد  باأنها  اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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حددت جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/19932/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

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

وم�شتندات من قبل وكيلة المدعية واأنها قد حددت جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/09480/2010/02
تبليغ.باحل�ضور

زهير  عليه:  المدعى  عبدالح�شين.  علي  وجيهه  المدعي:  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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/00531/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

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

طلب مبلغ 2304 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/06427/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: يو�شف محمد جا�شم بوعالي
الرقم ال�شخ�شي: 560118996. مبنى :2431 طريق :569، مجمع: 705 توبلى �شاحب موؤ�ش�شة 
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بوعالي ل�شيانه المباني. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 665.37 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

جل�شة 2016/1/3م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/06521/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

جل�شة 2016/1/4م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/06166/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: ح�شان علي اأحمد المحرقي. المدعى عليه: 1- 
موؤ�ش�شة �شيراليون التجارية. 2- ف�شيله من�شور علي ح�شن دروي�س. 3-يو�شف عبدالر�شول مال 

اأحمد النعيمي. مبنى 726 طريق 821 مجمع 608 واديان
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4408.25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
حددت جل�شة 2016/1/4م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.4/05127/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
�شلطان محمد.  نور  المدعي: ح�شن محمد  وكيل  التجاريه.  العريان  �شركة مجموعة  المدعية: 
المدعى عليه: SINGH BISWARANJAN. مبنى :2260 �شقة 11 مجمع 555 البديع. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 



120
العدد: 3284 - الخميس 20 أكتوبر 2016

جل�شة 2016/1/4م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/05725/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: محمود يعقوب يو�شف جا�شم. المدعى عليهما: 
1- موؤ�ش�شة مواهب للفنون الجميله 2 – محمد جعفر عبدالمير. مبنى 198/د طريق 71 مجمع 
740 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4408.25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

حددت جل�شة 2016/1/4م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/04152/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: ح�شان علي اأحمد المحرقي. المدعى عليه: �شروق 
البحرين للمقاولت، علي ها�شم مجيد علوي �شلمان، ال�شيد محمد علوي ح�شن اأحمد المو�شوي. 
مبنى :536 طريق :3717، مجمع: 537 بني جمرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4820.25 دينارًا 

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

جل�شة 2016/1/4م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/07793/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: ندى لاللبان. وكيل المدعية: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليهما: 1- ابت�شام 
علي عبدالوهاب علي 2- محمد عبدالنبي اإبراهيم محمد. مبنى 889 طريق 4232 مجمع 242 
اأتعاب  عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2424.643 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

حددت جل�شة 2016/1/4م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.7/04453/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة التكافل الدوليه. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه رمزي قائد 
 907 مجمع   719 طريق   1240: مبنى   .840117493 ال�شخ�شي:  الرقم  من�شر.  اأحمد  علي 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 900 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/1/4م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/01509/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: جامعه المملكة. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: 
 1683 طريق   2218 مبنى   .850501172 ال�شخ�شي:  الرقم  جواد.  غلوم  فرج  اإبراهيم  محمد 
مجمع 216 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 930 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/1/4م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/08225/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الدار لالإلكترونيات ل�شاحبه علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيل المدعية طيبه 
اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليهما: 1- وجيهه علي عبدالح�شين حمد 2- ح�شن عبداهلل 
ح�شن علي خيري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/4م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/05293/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 901105023. مبنى 2773 طريق 1651 مجمع  الرقم  ح�شين جابر جا�شم جواد. 
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   4787.104 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1216
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.4/06424/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ا�شماعيل ح�شن علي العلي، محمد 
يو�شف محمد عبدالرحمن، �شركة الوراق لمقاولت البناء وال�شيانه، مبنى 1720 �شقة 12 طريق 
2831 مجمع 713 توبلي، مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 611.508 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/07000/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: محمد امين محمد الأمين، جيوردانو 
ليمتد - �شركة ت�شامن بحرينية، جا�شم محمد امين محمد الأمين، عدنان محمد امين الأمين. 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شيف. مو�شوع  مبنى 2210 �شقة 164 طريق 2827 مجمع 428 �شاحية 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/04991/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعي:  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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/06420/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

ال�شخ�شي:  الرقم  ر�شاني.  ا�شواق  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
دومرونج  اودم  ر�شاني  �شاحبته  المنامة   318 مجمع   1805 طريق  46367اأ  مبنى   .46367-1
�شرانكون. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 989.857 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/03176/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  المدعي:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ال�شوملي. المدعى عليه: كبرى �شلمان اأحمد �شلمان. مبنى 975 طريق 2127 مجمع 521 �شار. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3905.606 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/05726/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  يو�شف جا�شم.  يعقوب  المدعي: محمود  وكيل  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
1- موؤ�ش�شة �شا�شان للتخلي�س الجمركي 2- ع�شام محمد عبدالرحيم عبدالرحمن مبنى 2625 
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 4054.25  المنامة. مو�شوع  �شقة 14 طريق 1862 مجمع 318 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.1/05820/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني المدعى  المدعية: �شركة البحرين 
مو�شوع  بوري.   752 12 مجمع  �شقة   54 مبنى  ال�شافي.  عبدالوهاب ح�شين  علي  عليه: ح�شن 

الدعوى: طلب مبلغ 232.002 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/06491/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/07182/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

الرقم  التجارية.  الت�شالت  خدمات  عليها:  المدعى  العمل.  �شوق  تنظيم  هيئة  المدعية: 
عبداللطيف  مالكها  ال�شناب�س   410 مجمع   1010 طريق   425 مبنى   .201606726 ال�شخ�شي: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1530 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الذوادي.  يو�شف 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/03409/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.9/06510/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعي:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
الوداعي. المدعى عليه: 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.
.....

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.7/20270/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الو�شط لتجارة الغدية. وكيل المدعي: 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 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/04760/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك البركة الإ�شالمي. وكيل المدعي: اأحمد علي عراد. المدعى عليه:  اأحمد �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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.8/04542/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيل المدعي: 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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/05660/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

اأحمد علي عبداهلل.  اأحمد محمد  المدعي:  وكيل  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
المدعى عليه: عي�شى ح�شن مكي ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 201605473 مبنى 581 طريق 308 
مجمع 1203 مدينة حمد �شاحب مختبرات الدانة لطبع وتحمي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/17594/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ايزي بر�ش�س للقوم�شيون. وكيل المدعية: حمد جا�شم اإبراهيم حربي المدعى 
عليه: بدر محمد م�شعد الورد. الرقم ال�شخ�شي: 201502890. مبنى :4160 �شقة :11 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   500 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع:   ،722:

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/06240/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجاريه. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني المدعى 
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عليه: اأحمد �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.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.1/14831/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
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.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.1/04859/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: الم�شرف الخليجي التجاري. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد المدعى عليه: 
مو�شوع  المنامة.   326 مجمع   2608 طريق   34 �شقة   184 مبنى  حمد.  علي  علي  محمد  ح�شن 

الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.6/06437/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: عبداهلل اأحمد ح�شن اأحمد الرومي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة روبا لل�شيانه والمقاولت. 
الرقم ال�شخ�شي: 70622. مبنى 4049 ب طريق 469 مجمع 604 القرية. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.9/06749/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 TAHIR  :المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
مو�شوع  مدخل965.  المنامة   331 مجمع   3119 طريق   5 مبنى   .MUHAMMAD NASEEM

الدعوى: طلب مبلغ 4454.52 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.2/04528/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة اتحاد الخليج للتاأمين. وكيل المدعية: 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 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.9/08310/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة الخليج لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود المدعى 
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 عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/04346/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعية:  وكيل  للتاأمين.  الدولية  التكافل  �شركة  المدعية: 
 333 طريق   23 �شقة   84 مبنى   .19043 ال�شخ�شي:  الرقم  �س.�س.و.  للمقاولت  القائد  �شركة 
مجمع 321 المنامة لمالكها عبداهلل محمد م�شطفى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1059 دينارًا 
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مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/22912/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

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.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.6/06843/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة ريفيرا لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعي: اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان 
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.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/04952/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: بنك البركه الإ�شالمي. وكيل المدعي: اأحمد علي عراد. المدعى عليها: فاطمة �شلطان 
اأحمد 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 عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.8/04640/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة الم�شرق للتدريب. وكيل المدعي: 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.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.7/20804/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
�شلطان محمد.  نور  المدعية: ح�شن محمد  وكيل  التجارية.  العريان  �شركة مجموعة  المدعية: 
الرقم   .ROCHELLE JANE DULDULAO DULDULAO HAGUNOS عليه:  المدعى 
الدعوى:  مو�شوع  ابو�شيبع.   473 مجمع   7307: طريق   115: مبنى   .881239038 ال�شخ�شي: 

طلب مبلغ 1000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/03596/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة يو�شف خليل الموؤيد واأولده. وكيل المدعية: ايمن توفيق عبدالرحمن الموؤيد. 
المدعى عليه: 1- �شركة اليكتروالند لالإلكترونيات 2 �شامي مكي عبداهلل ال�شيخ. مبنى 617 
طريق 77 مجمع 729 جرداب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4886 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

حددت جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/07532/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة عبا�س عبداهلل علي الأدرج. 
المنامة ل�شاحبها عبا�س  ال�شخ�شي: 1-15253. مبنى :2578 طريق 463 مجمع 304  الرقم 
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والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 462.928  عبداهلل علي. مو�شوع 
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.3/07419/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
عبدالرحمن عبداهلل �شاكر عوده. مبنى 503 �شقة 11 طريق 3611 مجمع 436 ال�شيف. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2196.29 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/19580/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.3/06982/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  النها�س.  المدعي: ح�شين جعفر  وكيل  الزجاج.  تقنية  �شناعة  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  مو�شوع  المحرق  مبنى 2079 طريق 1138 مجمع 211  الن�شاء محمد ح�شين.  �شليم 

طلب مبلغ 4154 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.5/06415/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة م�شباح المملكة للمقاولت. 
الر�شوم  مع  دينارًا   621.465 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .67383-8 رقم:  تجاري  �شجل 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/18794/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
الوداعي. المدعى عليها: امل اأحمد اإبراهيم 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 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/01525/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
 61: �شقة   202: مبنى   570530695 ال�شخ�شي:  الرقم   .AGUSTIN TUAZON VILLEGAS

الر�شوم  مع  دينارًا   1645.04 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع:   ،22: طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.5/04289/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
 3207 طريق   418 مبنى   SUNIL MADYIL PADEETTATHIL PADEETTATHIL KUTTY
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   978.934 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   332 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.1/09578/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعى  حربي  اإبراهيم  جا�شم  حمد  المدعي:  وكيل  جلوان.  ح�شين  اإبراهيم  اقبال  المدعية: 
عليها: مريم عبداهلل �شالح محمد القا�شمي �شاحبة موؤ�ش�شة اأنو�شة للتجاره والمقاولت. �شجل 
تجاري رقم: 8170-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 300/1206 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/04454/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة التكافل الدوليه. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه ال�شيد مرت�شى 
علوي يو�شف عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 790508915. مبنى 25 طريق 3 مجمع: 606 الخارجية. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1186 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.4/02678/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

العا�شمي  هتيمي  محمد  خالد  المدعية:  وكيل  ذ.م.م.  للفنادق  المتحده  ال�شركه  المدعية: 
�شقة 171 طريق 79 مجمع 428 �شاحية  مبنى 2802  للتدريب.  داينمك  معهد  عليه:  المدعى 
ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1267.981 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/13081/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البناء.  معدات  لتاأجير  النا�شر  المدعي: 
التويجري. المدعى عليه: MOHAMMAD MILON ABDUL ABDUL ALIM الرقم ال�شخ�شي: 
651033020. مبنى 756 �شقة 1 طريق 3715 مجمع 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.7/09589/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: اأحمد حمد اليامي. الرقم ال�شخ�شي: 
201508818. مبنى 630 �شقة 11 طريق 3829 مجمع 738 عالي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

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

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

الدعوى: طلب مبلغ 3132 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
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رقم.�لدعوى:.9/02224/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

يو�شف  اأحمد  �شعد  هدى  المدعي:  وكيل  الخليفة.  علي  عبدالمح�شن  عبدالحميد  المدعي: 
المدعى عليه: الماجد لاليدي العاملة. مبنى 106 �شقة 113 طريق عبدالرحمن جا�شم مجمع 
331 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.9/06668/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: انعام اهلل محمدلطيف نبي بخ�س ان�شاري. وكيل المدعي: عبدالهادي علي عبداهلل 
القيدوم. المدعى عليها: �شركه محمد م�شتاق و�شركاه لنظم المعلومات. مبنى 29 طريق 311 
مجمع 203 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3252 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.5/06091/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

داود رجب جعفر �شاحبة  المدعى عليها: وجيهه  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
موؤ�ش�شة وجيهه داود رجب جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 920810560. مبنى 12اأ طريق :42، مجمع: 
740 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 651.483 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.1/06918/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

اأحمد علي عبداهلل.  اأحمد محمد  المدعي:  وكيل  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 



136
العدد: 3284 - الخميس 20 أكتوبر 2016

المدعى عليه: �شركة الو�شائل للمقاولت. مبنى 568 طريق 2613 مجمع 226 المحرق. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 165 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/1/5م لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة
رقم.�لدعوى:.6/06583/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
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 2016/1/5م لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�ل�ضابعة

رقم.�لدعوى:.8/21281/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

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

طلب مبلغ 493.919 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/15321/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NICO BOY MAGAT MAGAT ESTRANERO. الرقم ال�شخ�شي: 891022961. مبنى 
:192 طريق :58، مجمع: 358 الزنج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 274.2 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.2/04579/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
:561 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 910110573.  الرقم  علي محمد.  عليه: محمود ح�شين محمد 
الر�شوم  مع  دينارًا   279.353 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع:   ،2122:

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/05698/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى   .780742176 ال�شخ�شي  الرقم   .FEREHEWT ATNAFU ENGEDAWERK عليه: 
مع  دينارًا   274.428 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عراد.   240 مجمع:   ،4012: طريق   374:

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/02588/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: زيد مرون فرحان. الرقم ال�شخ�شي: 201404192. مبنى :1233 �شقة 32 طريق :2111، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 336.228  المنامة. مو�شوع  مجمع: 321 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/06204/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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 4824: مبنى   911000798 ال�شخ�شي:  الرقم  العري�س.  اهلل  لطف  اإبراهيم  �شالح  اإبراهيم 
طريق :668، مجمع: 606 الخارجية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108.879 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/06204/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 4824: مبنى   911000798 ال�شخ�شي:  الرقم  العري�س.  اهلل  لطف  اإبراهيم  �شالح  اإبراهيم 
طريق :668، مجمع: 606 الخارجية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108.879 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/12053/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   16: �شقة   203: مبنى   .890515832 ال�شخ�شي:  الرقم   .GIREESH KUMAR عليه: 
:328، مجمع: 358 الزنج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 314.547 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/03156/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اأحمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 930500792. مبنى :302 طريق :2000،  اأحمد عبداهلل  جعفر 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 318.572  المنامة. مو�شوع  مجمع: 320 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.8/01620/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 357: مبنى   .850116333 ال�شخ�شي:  الرقم  مثنى.  غالب  اأحمد  عبدالحفيظ  عليه:  المدعى 
طريق :1114، مجمع: 311 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64.435 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/02274/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SALVACION TISTON MARAYA. الرقم ال�شخ�شي 680454160. مبنى :440 �شقة 
:21 طريق :210، مجمع: 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.866 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/17526/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
244 طريق  مبنى   .900407549 ال�شخ�شي:  الرقم  مهدي محمد.  مهدي محمد  عليه: محمد 
:3308 مجمع: 633 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 91.9 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.1/05194/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ERIC SHANTEZ WALKER. الرقم ال�شخ�شي 800269373 مبنى 3 طريق 382 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 228.136 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   342

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/03958/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شادق جعفر ح�شن محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 931105722. مبنى :1092 طريق :2331، 
مجمع: 423 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297.445 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/05466/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   154 مبنى   920605737 ال�شخ�شي:  الرقم  الذوادي.  �شيار  علي  ح�شين  �شلمان  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   208.388 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   912 مجمع   1249

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/13676/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: خليل 
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اإبراهيم علي ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 790606429. مبنى :1148 طريق :119، مجمع: 301 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 233.532 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/14858/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليها: 
مى بيار نا�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 660577909. مبنى :892 �شقة :42 طريق :3316، مجمع: 
333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108.5 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/16356/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

 JOBY :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
VARGHESE. الرقم ال�شخ�شي: 690339020. مبنى 3483 �شقة 11 طريق 2153 مجمع 321 

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 92.904 دينارًا مع 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.3/14444/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: �شكينه ح�شين علي ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 690603746. مبنى 2699 �شقة 1 طريق 
579 مجمع 705 توبلى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 175.333 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.2/03394/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: امينه محمد عبداهلل ح�شين. مبنى :415 طريق :1204 مجمع: 1051 الزلق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 508.68 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/02767/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 340 مجمع:   ،4047 طريق   1837: مبنى   .STEFANI ANDREA BRUNILDA LATEGAN

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 282.452 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/03404/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  الديه.   412 مجمع:   ،1229: طريق   1054: مبنى  محمد.  اإبراهيم  خليل  توفيق  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 427.008 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
.....

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/03252/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ABU TOM BOOKBINDING. مبنى 215 طريق 52 مجمع 454 كرانة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1536.86 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/08280/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
LAURENCE SCOTT STRATTON. الرقم ال�شخ�شي: 850578205. مبنى :1 طريق :382، 

مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 199 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/14572/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
تيليكوم. وكيل المدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه:  المدعية: �شركة مينا 
MOHAMED ABDELRAHMAN ELDOMA. الرقم ال�شخ�شي 540623610. مبنى :2263 

مع  دينارًا   115.7 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مقابة.   513 مجمع:   1335: طريق   11: �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 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.2/20930/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع  المنامة   306 :354، مجمع:  :133 طريق  مبنى   .QUEEN COMPUTERS
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طلب مبلغ 1671.49 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/01903/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: فاطمة خليل �شند را�شد بن جفن. مبنى :413 طريق :1513 مجمع 815 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1191.256 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.3/01345/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: زينت محمد اإبراهيم مورامبودي بيدا براحمن. مبنى :102 �شقة :101 طريق �شارع ال�شيخ 
عبداهلل مجمع: 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/01379/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: كريم 
مو�شوع  المنامة.   318 مجمع   ،1820: طريق   11: �شقة   2810: مبنى  غنيم.  �شيد  طه  محمود 

الدعوى: طلب مبلغ 789.8 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.7/01827/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  ايمان  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
�شريف م�شطفى محمد خلف اهلل. مبنى 683 طريق 713 مجمع 807 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 148.86 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/03816/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMAD TARIKUL ISLAM ISLAM HOSSAIN. مبنى :2836 طريق :2735، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 252.611  المنامة. مو�شوع  مجمع: 301 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/03805/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   301 مجمع   740: طريق   843: مبنى   .SAIDUR YOUNUS MIAH عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 255.378 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/01376/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المق�شع.   450 مجمع   5027: طريق   593: مبنى  اإبراهيم.  عبدالحميد  عبدالكريم  عبدالمعز 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1038.51 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.1/02355/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيل المدعية: جميلة علي 

�شلمان اأحمد. المدعى عليه: موؤ�ش�شة محمد ح�شن المير التجارية
الرقم ال�شخ�شي: 49375. مبنى :51 �شقة :25 طريق :14، مجمع: 314 المنامة ل�شاحب ها 
محمد ح�شن مبارك الأمير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333.39 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/00451/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ALAMGIR HOSSAIN CHOWDHURY CHOWDHURY CHOWDHURY. مبنى  عليه: 
:2116 طريق :2010، مجمع: 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254.517 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/20435/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عي�شى عبداهلل �شلطان غالب. مبنى :82 �شقة :11 طريق :809، مجمع: 208 المحرق. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 258.277 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.5/20108/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
A Z QUALITY TRADING CO W.L.L. مبنى :82 طريق :327 مجمع 321 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1910.244 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/19421/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،814: طريق   814: مبنى   .780610113 ال�شخ�شي:  الرقم  المحمد.  حمد  ها�شم  عناد  عليه: 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 1373.694 دينارًا مع  مجمع 120. مو�شوع 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/20092/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى  ال�شخ�شي 680503030.  الرقم  التميمي.  عبدالوهاب  عبدالرحمن عبداهلل  مها  عليها: 
:1133 طريق :2848، مجمع: 228 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 548.761 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/04599/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ح�شين 
الفوقيه.  ال�شهله  :4120، مجمع 441  :11 طريق  �شقة   586: مبنى  الزيمور.  حميد عبدالجليل 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 896.383 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/04351/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شامر 
الدعوى:  المنامة. مو�شوع  �شقة :22 طريق :2007، مجمع: 318  المحمود. مبنى :260  ح�شن 

طلب مبلغ 451.238 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.7/00676/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
هدى ال�شعدون. مبنى :1990 طريق :827، مجمع: 1208 مدينة حمد ب�شفتها �شاحبة موؤ�ش�شة 
المحبة لالأدوات المكتبية والمدر�شية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 141.515 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/02284/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد علي ح�شن علي �شلوم. مبنى :2608 طريق :226، مجمع: 368 ال�شهلة الحدريه. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 295.737 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/08909/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرقم   .MOHAMMAD NURUSSAFA MOHAMMAD MOHAMMAD SHIKDER عليه: 
ال�شخ�شي: 701047585. مبنى :740 طريق 304، مجمع: 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 250.424 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/11768/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: عوي�س 
�شقة 12 طريق 1117 مجمع 211  ال�شخ�شي: 880330120. مبنى 470  الرقم  �شافي محمد. 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   128 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق. 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/01265/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
OZGUR KUCUKRECEP. مبنى 694 طريق 4344 مجمع 743 �شند مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 284.825 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/13695/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 SURAWADEE المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
SATTHAPHOL. الرقم ال�شخ�شي: 720567645. مبنى 646 �شقة 406 طريق 3517 مجمع 
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 293.442 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   335
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.2/08440/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمود عبداهلل الن�شاري. الرقم ال�شخ�شي: 510111785. مبنى 956 طريق :1422، 
مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 136.467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/01770/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ح�شين عي�شى اأحمد محمد الموؤذن. مبنى :1406 طريق :1815 مجمع 1018 مدينة حمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 772.825 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.6/21447/2014/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 

عليه: FARID KHAN SHAHID KHAN. الرقم ال�شخ�شي 810651955
مبنى :212 طريق :105، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 322.92 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
.....

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/18928/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: مجيد محمد ح�شن �شنبيه. الرقم ال�شخ�شي: 750703261. مبنى :682 طريق :1408، 
مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 95.467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/18315/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،322: طريق   1252: مبنى   .600717291 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شالم.  عنبر  محمد  بدر  عليه: 
مجمع: 1203 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 344.675 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/00661/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ابوالتين �شفينة. مبنى :1131 طريق :525، مجمع: 305 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.4/19422/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ح�شن علي عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 201516720. مبنى :143 طريق :6، مجمع: 603 
اأتعاب  مهزه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1112.031 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/20929/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
adida contracting co.. مبنى :96 طريق :333، مجمع: 321 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 707.273 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/05794/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: مبارك مفتاح مبارك رجب. الرقم ال�شخ�شي: 420020853. مبنى 205 طريق 
:1205، مجمع: 912 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.537 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/14969/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 22: �شقة   102 مبنى   .910806985 ال�شخ�شي:  الرقم  الكوهجي.  محمد  محمود  خالد  دانيا 
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طريق :2205، مجمع: 222 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 211.77 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/05965/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: يا�شر ميرزا من�شور عبداهلل خمي�س. الرقم ال�شخ�شي: 751105112 مبنى :2229 �شقة 
:11 طريق :157، مجمع: 701 توبلي. مو�شوع الدعوى 221.544 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/20840/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شركة المملكة للخدمات الأمنية. الرقم ال�شخ�شي: 50939 – 5. مبنى :2455 �شقة :11 طريق 
:735، مجمع: 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1617.28 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/00169/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

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

الدعوى: طلب مبلغ 252.071 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/14515/2014/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 634: مبنى   801010268 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شماهيجي.  ميرزا  عبدالعزيز  محمد  عليه: 
طريق :1406، مجمع: 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/31 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/14343/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: موؤ�ش�شة القائم 
:34 طريق :309 مجمع: 1203  �شقة   626: ال�شخ�شي: 48985. مبنى  الرقم  والر�شوم.  للخط 
مع  دينارًا   161.593 الدعوى  مو�شوع  مح�شن.  �شلمان  ح�شين  ال�شيد  ل�شاحبها  حمد  مدينة 

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

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/11849/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

 JONNELL المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
JOSE MIGUEL MIGUEL. الرقم ال�شخ�شي: 790645386. مبنى 210 �شقة :17 طريق :77، 

مجمع: 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127.8 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 2016/12/07 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.1/03193/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ماهر علي عبداهلل محمد حجيري. مبنى :602 طريق :14 مجمع 407 ط�شان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 579.947 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
.....لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/07 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/05999/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ABDUS SATTER MD SANA MD SANA ULLAH مبنى 920 طريق :4513، مجمع: 
245 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 238.325 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/07851/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ABUL BISWAS SAHADAT BISWAS. مبنى 2261 طريق 2156 مجمع: 302 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 269.783 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.9/06007/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى   .MOHAMMAD CHANDMOLLA MOHAMMAD NALIMUDDINMOLLA عليه: 
837 طريق 716 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 270.53 دينارًا مع الر�شوم 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/07762/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مع�شومة اإبراهيم زهير علي. مبنى :2680 طريق :2679، مجمع: 729 جرداب. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 420.665 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/07128/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SUBASH RAMANI SADANAM SADANAM PILLAI. مبنى 792 طريق 912 مجمع 
109 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 158.658 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.5/20867/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

خليفه  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  ذ.م.م.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: خالد نعيم �شيف ح�شن �شيف. مبنى 3181 �شقة 11 طريق 744 مجمع 907 الرفاع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   81.49 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي. 

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

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة



157
العدد: 3284 - الخميس 20 أكتوبر 2016

رقم.�لدعوى:.9/00442/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.   321 مجمع   359 طريق   52 �شقة   30 مبنى   .New LInk MaIntenance Co. w.l.l
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 308.787 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/00179/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: DILLI RAJ RAI. مبنى :1665 طريق :1957، مجمع: 419 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 221.714 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/16567/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: منال محمد من�شور ح�شين نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 900112824 مبنى :359 �شقة :32 
طريق :814، مجمع: 408 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 879.295 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/06301/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شاره بدر محمد ال�شالم. مبنى :283 طريق :406، مجمع: 1206 مدينة حمد مو�شوع الدعوى: 
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طلب مبلغ 162.716 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/08368/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
GURURAJ NAGENDRA RAO. مبنى :514 �شقة :42 طريق 2014 مجمع: 320 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 172.89 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.8/20079/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD TAIMOOR CHAUDHARY. مبنى :215 �شقة :36 طريق 1907 مجمع 319 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   77.58 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.6/04493/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  ايمان  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
تو�شيز للخدمات البحرية. مبنى :544 �شقة :105 طريق :3817، مجمع: 338 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1945.006 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.2/04481/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  ايمان  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  اأمواج.  جزر   257 مجمع   5718 طريق   44 �شقة  مبارك.  �شالم  �شالح  عبداهلل  �شالح 

الدعوى: طلب مبلغ 127.9 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
.....

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.7/05456/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه محمد  المدعى  جواد.  جا�شم محمد  ليلى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
اإبراهيم محمد الجبارات. مبنى :107 �شقة :18 طريق :4103، مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي. 

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

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.2/02620/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

تيليكوم. وكيل المدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه:  المدعية: �شركة مينا 
عي�شى.  مدينة   814 مجمع:   ،2342: طريق   21: �شقة   342: مبنى  جوده.  ح�شين  ن�شاأت  ب�شام 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 69.8 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/20445/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ZIARAT MIN. مبنى :22 طريق :201، مجمع: 302 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

319.147 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.2/03542/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري

مجمع   2531: طريق   12: �شقة   1508: مبنى  الهاجري.  را�شد  عبداهلل  جا�شم  عليه:  المدعى 
3125. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1784.822 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/15595/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
1 طريق 382  مبنى  ال�شخ�شي 810255693.  الرقم   .NATHAN PAUL KLINGMAN عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   160.003 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   342 مجمع 

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

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/15225/2015/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
ال�شخ�شي: 910118868. مبنى 1440 طريق 1429  الرقم  الغباب�شه.  تي�شير علي  ب�شار  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   144.667 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الهملة.   1014 مجمع 

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

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
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رقم.�لدعوى:.9/03655/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   312 مجمع   1214 طريق   489: مبنى   .MA SOCORRO ABELLO EXITO عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 373.316 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.8/21071/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعي: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: اأحمد يو�شف اأحمد �شالح الذوادي. مبنى 587 طريق 609 مجمع 306 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 76.533 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/07566/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد رافع �شاري الدندل. مبنى 922 طريق 812. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 201.76 

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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.9/08033/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
اني�شه محمود عبدالحميد محمد ادم. مبنى :1435 طريق :429، مجمع: 933 الرفاع ال�شرقي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 421.973 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.1/03212/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.  �شقة 12 طريق 2627 مجمع: 326  مبنى 535   .DONNA BIRON ORNUM عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 845.552 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة
رقم.�لدعوى:.1/19379/2015/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  ذ.م.م.  تيلكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   MUHAMMAD AMIN MUHAMMAD MUHAMMAD YASIN عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخير.   985 مجمع   8544 طريق   2300 مبنى   .901218197

82.5 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.3/06383/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد علي ح�شن �شهيل. مبنى 1257 طريق 4321 مجمع 643 النويدرات مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 153.309 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�خلام�ضة

رقم.�لدعوى:.4/12563/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

محمد  عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  تلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
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ا�شماعيل محمد محمد �شالم. مبنى :277 �شقة :31 طريق :383، مجمع: 303 المنامة. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 62.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة
رقم.�لدعوى:.2/12564/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
المنامة.  3 طريق 102 مجمع 324  �شقة  مبنى 201   .PADMANABHAN RATNA SEKAR

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 62.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.9/12629/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه  نادر محمد 
يو�شف الحمد. مبنى :258 �شقة :15 طريق :88، مجمع: 706 �شلماباد مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 60.95 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.9/12632/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 NI LUH :المدعية: �شركه ميناتيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
PUTU SUARTINI. مبنى :107 �شقة :17 طريق :4103، مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 61.4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة
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رقم.�لدعوى:.7/12634/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه رعد ح�شن 
اأم ال�شمان مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  عو�س �شاري. مبنى 1500 طريق 7125 مجمع: 971 

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

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة
رقم.�لدعوى:.3/12636/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
�شمير  عليه: جعفر  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  المدعية: 
مح�شن محمد الع�شفور. مبنى :446 طريق 3315 مجمع 633 المعامير مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 61.55 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.4/12692/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 EMILIANO المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
المنامة.   318 مجمع:   ،1843 طريق   21 �شقة   2246 مبنى   .VILLANUEVA DELA CRUZ

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60.25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.2/12693/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه  علي عبداهلل 
ح�شين اإبراهيم عبا�س. مبنى :151 طريق :3403، مجمع: 634 المعامير مو�شوع الدعوى: طلب 

المبلغ 60.45 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة
رقم.�لدعوى:.5/12697/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
 ELODIE المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
CHRISTINE SYLVIE PASCALE CHATEAU. مبنى 2326 �شقة 2 طريق 735 مجمع 907 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   60.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع 
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة
رقم.�لدعوى:.5/12702/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ABOOBACKER ABDUL JABBAR VALLATHUPADI. مبنى 1306 طريق 4026 مجمع 

340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.4/12790/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 GAVIN المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه 
الدعوى:  المنامة. مو�شوع  �شقة 32 طريق 2407 مجمع 324  MICHAEL CATE. مبنى 441 

طلب مبلغ 60 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة
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رقم.�لدعوى:.9/12792/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
باربار. مو�شوع  ALEXANDER CARDENA MAGA. مبنى 2931 طريق 2251 مجمع 522 

الدعوى: طلب مبلغ 60 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
.....

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة
رقم.�لدعوى:.7/12794/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه يون�س علي 
ح�شين جعفر. مبنى :1117 طريق :1946، مجمع: 246 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 60.1 

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

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.3/12796/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 SHUMAIL المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   949 4903 مجمع  157 طريق  مبنى   .AHMED

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

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.1/12797/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

 NAZEER المدعي: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
 60.15 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  القرية.   604 مجمع   417 طريق   1446 مبنى   .AHMED

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة
رقم.�لدعوى:.4/12806/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
عي�شى  عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عراد.   240 مجمع   400 طريق   120 مبنى  �شالم.  خليفه  عبداهلل 

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

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة...

رقم.�لدعوى:.9/12924/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
عليه: ايمن �شالح اأحمد النجومى. مبنى :1317 �شقة :1264 طريق :31 مجمع: 646 النويدرات. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65.57 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.9/13028/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: زينب عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: نوف 
اأحمد را�شد �شعد الدو�شري. مبنى :127 طريق :3107، مجمع: 931 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 68.36 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.8/13029/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الحايكي  �شلمى عي�شى ح�شن  المدعي:  وكيل  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
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عليه: محمد اأحمد يو�شف محمد ال�شندي. مبنى 636 �شقة 14 طريق 1234 مجمع 745 �شند. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 68 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.

قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة
رقم.�لدعوى:.4/13034/2016/02

تبليغ.باحل�ضور
المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
مدينة   801 مجمع:   42: طريق   205: مبنى  �شالح.  عبدالرحمن  را�شد  اإبراهيم  فاطمة  عليه: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   63.68 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى. 

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

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.6/13064/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  المدعية: 
المنامة.   307 مجمع   ،243: طريق   658: مبنى  �شويطر.  ح�شن  محمد  جا�شم  محمود  عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 66.02 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.7/13119/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عبدالنور محمود محمد عبداهلل. مبنى :3068 طريق :3956، مجمع 936 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 66.28 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة
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رقم.�لدعوى:.9/13121/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: ح�شن 
حمد تايه المخلف. مبنى :882 طريق 211 مجمع 902 الرفاع الغربي مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 64.85 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
..... لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.3/13124/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
اآيات اإبراهيم محمد �شالح اإبراهيم. مبنى 75 �شقة 11 طريق 75 مجمع 306 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 64.68 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.8/13239/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: اأحمد 
من�شور عبدعلي علي �شبيب. مبنى :1157 �شقة :2 طريق :433، مجمع 404 �شناب�س. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 68.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.9/13241/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعى  الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  المدعية: 
عليه: علي اإبراهيم محمد �شالم و�شوا�شي. مبنى :653 �شقة :14 طريق :921 مجمع: 709 توبلي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64.51 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/11/30 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.4/14085/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المدعية: �شركة بوابة ال�شيف التجارية. وكيل المدعية: فريد غازي جا�شم رفيع المدعى عليه: 
اأن اأية اأية كو�شيين،نديم محمد ا�شلم ا�شغر علي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1134.4 دينارًا 

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

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/14042/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

ها�شم محفوظ.  �شبر  ال�شيد محمد  المدعي:  وكيل  ال�شواد.  يو�شف  علي  يو�شف  علي  المدعي: 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 400  الدعوى: طلب  للبناء. مو�شوع  الخير  الأء  �شركة  المدعى عليها: 

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

جل�شة 2016/11/06 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.1/10385/2016/02
تبليغ.باحل�ضور

المعباد. وكيل المدعي: محمد عيد الح�شيني المدعى  المدعي: �شالح عبدالر�شا جعفر علي 
عليه: ايتري فاين داينينق. الرقم ال�شخ�شي: 201608335. مبنى 1627 �شقة 21 طريق 7523 
مجمع 575 الجنبية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 969.4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�ل�ضغرى.�ملدنية.�الأولى

رقم.�لدعوى:.1/12321/2015/02
بدل.فاقد.لوثيقة.�لعقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي جميل اأحمد جا�شم مديفع قد 
وثيقة  باإ�شدار  الحكم  فيها  طالب  العقاري  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  �شد  الدعوى  هذه  اقام 

عقارية بدل فاقد للعقار الكائن في المحرق والمقدمة رقم 1969/2285.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/11/9 موعد نظر الدعوى.
قا�ضي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ضاد�ضة
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�إعالنات.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�ضرين

�إعالن.20160286
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفاة مدينه محمد علي خ�شير، من �شكنة كرانة، 
وتحمل رقم �شكاني 680403728، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفاة عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

�إعالن.20160291
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي عو�س علي عو�س اهلل بخ�س، من �شكنة المحرق، 
ويحمل رقم �شكاني 530106582، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

�إعالن.20160291
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي عو�س علي عو�س اهلل بخ�س، من �شكنة المحرق، 
ويحمل رقم �شكاني 530106582، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

�إعالن.20160290
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي عبدالغفور حاكم دين علي دين محمد، من �شكنة 
المنامة، ويحمل رقم �شكاني 570147190، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.


