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.تعميم
.ب�شاأن

عطلة.ذكرى.)عا�شوراء(.لعام.1437هــ

مبنا�شبة ذكرى عا�شوراء لعام 1437هـ وحيث اإن هذه املنا�شبة تقع �شمن عطلة ر�شمية، 
فيعو�س عنها بيومي الأحد والثنني املوافقني للخام�س والع�شرين وال�شاد�س والع�شرين من 
�شهر اأكتوبر 2015 وتعطل وزارات اململكة واإداراتها وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة يف هذين 

اليومني.

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

�شدر بتاريخ: 7 مــحـرم 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 21 اأكتوبر 2015م
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وزارة.الداخلية
.قرار.رقم.)153(.ل�شنة.2015

ب�شاأن.العمل.بنظام.النقاط.في.المخالفات.المرورية

وزير الداخلية:
الأخ�س  وعلى  ل�شنة 2014،  رقم )23(  بالقانون  ال�شادر  املرور  قانون  على  الطالع  بعد 

املادة )64( منه،
وبناًء على عر�س املدير العام لالإدارة العامة للمرور، 

قرر.الآتي:
مادة.)1(

مع عدم الإخالل بالأحكام املن�شو�س عليها يف املواد )30( و)31 الفقرة الرابعة( و)35( 
و)37( و)38( و)39( و)41 الفقرة الأولى( من قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 
اأو القرارات الوزارية املنفذة له والتي يتم  اأية حالت تن�س عليها الالئحة التنفيذية  اأو   2014
مبوجبها �شحب رخ�شة القيادة، ُيعمل يف �شاأن مخالفات املرور بنظام النقاط وفقًا لأحكام هذا 

القرار.
مادة.)2(

لكل  النقاط  من  معني  عدد  حتديد  القرار؛  هذا  اأحكام  تطبيق  يف  النقاط  بنظام  يق�شد 
مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد املركبة بحيث يتنا�شب عدد النقاط مع خطورة املخالفة، 
وعندما ي�شل جمموع النقاط التي يح�شل عليها املخالف - اأيًا كان نوعها - اإلى ع�شرين نقطة 

خالل �شنة ميالدية يتم اتخاذ الإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا القرار حيال املخالف.
مادة.)3(

يجري ت�شنيف املخالفات املرورية ومن ثم حتديد عدد النقاط املخ�ش�شة لكل منها وذلك 
على النحو الآتي:

اأوًل: احت�شاب )10( نقاط يف حالة ارتكاب مخالفة مرورية نتج عنها وفاة �شخ�س اأو اأكرث.
ثانياً: احت�شاب )8( نقاط على املخالفات الآتية:

1- قيادة مركبة حتت تاأثري خمر اأو مخدر.
2- قيادة مركبة وهو متعاط خلمر اأو مخدر اإذا اأحلق اأ�شرارًا باملمتلكات اخلا�شة اأو العامة.
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ثالثاً: احت�شاب )7( نقاط على املخالفات الآتية:
1- جتاوز احلد الق�شى لل�شرعة مبا يزيد على %30.

2- جتاوز الإ�شارة ال�شوئية )النور الأحمر(.
رابعاً: احت�شاب )5( نقاط على املخالفات الآتية:

1- قيادة مركبة اآلية �شحبت لوحتها املعدنية اأو بغري اللوحات امل�شروفة لها اأو بلوحات تخ�س 
مركبة اأخرى اأو بلوحات جرى ت�شويه اأو طم�س اأو تغيري بياناتها.

2- تعمد تعطيل حركة املرور يف الطريق العام.
3- اإجراء �شباق للمركبات على الطريق العام بغري ت�شريح.

4- الهروب من موقع احلادث اأو موقع ارتكاب املخالفة.
5- ا�شتعمال املركبات يف غري الغر�س املبني يف رخ�شتها.

خام�شاً: احت�شاب )3( نقاط على املخالفات الآتية:
1- الت�شبب يف اإ�شابة �شخ�س اأو اأكرث.

2- التجاوز اخلاطئ من خط الطوارئ اأو من على اأر�شفة الطريق اأو ما يف حكمها.
3- عدم اإف�شاح الطريق ملرور املواكب الر�شمية ومركبات الطوارئ.

4- عدم التزام قائد مركبة نقل الركاب ومركبة النقل واملركبة ذات ال�شتعمال اخلا�س بامل�شار 
الأمين.

5- قيام قائد املركبة – اأثناء قيادتها- باإجراء اأو تلقي اأي ات�شال بالهاتف النقال م�شتخدمًا 
يده يف حمله.

�شاد�شاً: احت�شاب )2( نقاط على املخالفات الآتية:
اأو  اأو برخ�شة تقرر �شحبها  اأو برخ�شة ل جتيز قيادتها  1- قيادة املركبة بدون رخ�شة قيادة 

اإلغاوؤها.
2- ت�شليم املالك املركبة امل�شجلة با�شمه ملن ل يحمل رخ�شة قيادة �شاحلة.

3- مخالفة مركبة النقل ل�شروط احلمولة اأو عدم تغطية احلمولة.
4- وقوف املركبة يف الأماكن املخ�ش�شة لوقوف ذوي الإعاقة اأو مركبات الطوارئ اأو مركبات 

و�شائل النقل العام.
5- رف�س متكني اأفراد الإدارة العامة للمرور اأو الأمن العام من الطالع على م�شتندات اإثبات 

الهوية اأو على امل�شتندات التي يوجب القانون الحتفاظ بها يف املركبة.
6- عدم ا�شتخدام حزام الأمان اأثناء ال�شياقة.

7- قيادة دراجة اآلية دون ارتداء خوذة ال�شالمة.
8- عدم المتثال لتعليمات واإر�شادات رجل املرور.

9- عدم التنازل عن الأولوية عند اللزوم )املربع الأ�شفر(.
10- جتاوز احلد الأق�شى لل�شرعة مبا ل يزيد على %30.
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ويف جميع الأحوال ت�شاعف عدد النقاط اإذا مل تنق�ِس �شنة واحدة على ا�شتخراج املخالف 
لرخ�شة القيادة.

مادة.)4(
1- عند ح�شول املخالف للمرة الأولى على جمموع نقاط من عدة مخالفات قدرها )20( نقطة 

خالل �شنة ميالدية ت�شحب رخ�شة قيادته ملدة ثالثة اأ�شهر.
2- عند ح�شول املخالف للمرة الثانية على جمموع نقاط من عدة مخالفات قدرها )20( نقطة 

خالل �شنة ميالدية ت�شحب رخ�شة قيادته ملدة �شتة اأ�شهر.
3- عند ح�شول املخالف للمرة الثالثة على جمموع نقاط من عدة مخالفات قدرها )20( نقطة 

خالل �شنة ميالدية ت�شحب رخ�شة قيادته ملدة �شنة.
4- عند ح�شول املخالف للمرة الرابعة على جمموع نقاط من عدة مخالفات قدرها )20( نقطة 
خالل �شنة ميالدية ت�شحب رخ�شة قيادته نهائيًا، وملن �شحبت رخ�شته نهائيًا اأن ي�شرتدها 
بعد م�شي مدة ل تقل عن �شنة من تاريخ �شحبها ب�شرط اجتياز برنامج تاأهيلي للقيادة حتدد 

مدتها و�شروطها الإدارة العامة للمرور.
ول ت�شرتد الرخ�شة بالن�شبة لل�شحب يف احلالت الثالث الأولى اإل بعد اجتياز دورة توعوية 

حتدد مدتها و�شروطها الإدارة العامة للمرور.
مادة.)5(

تقوم الإدارة العامة للمرور بت�شجيل النقاط عن املخالفات املرورية على النحو امل�شار اإليه 
يف املادة )4( من هذا القرار وعند و�شول �شجل املخالف اإلى العدد املوجب لل�شحب تقوم الإدارة 
ب�شحب رخ�شة القيادة طبقًا لالإجراءات املن�شو�س عليها يف قانون املرور، على اأن يتم ت�شجيل 

النقاط وعدد مرات �شحب الرخ�شة يف �شجالت تعد لذلك ويف جهاز احلا�شب الآيل.
مادة.)6(

حتت�شب ال�شنة امليالدية ملدة )365( يومًا من تاريخ ارتكاب اأول مخالفة، ومبجرد و�شول 
ت�شحب  ال�شنة  نقطة خالل هذه  وهو )20(  الرخ�شة  ل�شحب  املقرر  اإلى احلد  النقاط  جمموع 
اعتبارًا من  امليالدية من جديد  ال�شنة  احت�شاب  يعاد  احلالة  املخالف، ويف هذه  الرخ�شة من 

تاريخ ارتكاب ال�شائق اأول مخالفة مرورية اأخرى عقب واقعة �شحب الرخ�شة منه. 
ومتحى النقاط تلقائيًا اإذا مل ت�شل للحد املقرر ل�شحب الرخ�شة بعد مرور �شنة ميالدية 
على ارتكاب اأول مخالفة مرورية، وُيعاد احت�شاب ال�شنة امليالدية من جديد اعتبارًا من تاريخ 

ارتكاب ال�شائق اأول مخالفة مرورية اأخرى.
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مادة.)7(
اإداريًا و�شحبها ا�شتنادًا لو�شول عدد النقاط حلد  يف حال تعار�س �شحب رخ�شة القيادة 
لنظام  ا�شتنادًا  �شحبها  يتم  املدة  ت�شاوت  فاإذا  الأطول،  للمدة  الرخ�شة  �شحب  يتم  ال�شحب، 

النقاط.
ويف حال اجتماع اأكرث من مخالفة يف واقعة واحدة، يتم احت�شاب املخالفة الأكرث ج�شامة من 
حيث عدد النقاط دون احت�شاب عدد نقاط باقي املخالفات يف ذات الواقعة، فاإذا ت�شاوت عدد 

النقاط لأكرث من مخالفة، يتم الأخذ باملخالفة الأ�شد عقوبة.
مادة.)8(

ي�شري العمل بهذا النظام على جميع ال�شائقني احلا�شلني على رخ�شة قيادة �شادرة من 
الرخ�شة  رقم  النقاط على  اململكة، وحتت�شب  اإقليم  املخالفة يف  ارتكبت  متى  البحرين  مملكة 

لل�شائق املخالف كما ي�شري ال�شحب على كافة الرخ�س احلائز عليها املخالف.
وت�شري على من يحمل رخ�شة قيادة �شادرة من اإحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي 

ما ي�شدر من قرارات من وزراء الداخلية لدول املجل�س يف هذا ال�شاأن.
مادة.)9(

يتم  غيابية  املخالفة  كانت  فاإذا  والغيابية،  احل�شورية  املخالفات  على  النظام  هذا  يطبق 
اإخطار املالك مبوجب كتاب م�شجل بعلم الو�شول بها وعلى املالك مراجعة الإدارة العامة للمرور 
خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ الإخطار، فاإذا مل يح�شر خالل املدة املحددة حتت�شب النقاط 

على املالك اإذا كانت لديه رخ�شة قيادة.
مادة.)10(

على املدير العام لالإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل مل�شي 
ثالثني يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الفريق.الركن . . . . . . . .
وزير.الداخلية . . . . . . . .

را�شد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة
�شدر بتاريخ: 22 ذي احلجة 1436هـ
املـــــــــوافــــــق: 6 اأكـــتـــوبـــــــــر 2015م
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وزارة.العدل.وال�شئون.الإ�شالمية.والأوقاف
.قرار.رقم.)86(.ل�شنة.2015

باإعادة.ت�شكيل.مجل�شي.التاأديب.والتاأديب.الإ�شتئنافي.للمحامين

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الإطالع على قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جمل�شي التاأديب والتاأديب ال�شتئنايف 

للمحامني،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُي�شكل جمل�س تاأديب املحامني على النحو الآتي:
1-  القا�شي خليفة را�شد املجريان                 – قا�ٍس مبحكمة الأ�شتئناف العليا املدنية    رئي�شًا

2- القا�شي ال�شيخ حمد بن �شلمان اآل خليفة – قا�ٍس مبحكمة الإ�شتئناف العليا املدنية     ع�شوًا
3- القا�شي من�شور عبداهلل اأحمد ا�شرابوه   - رئي�س باملحكمة الكربى املدنية                    ع�شوًا

4- القا�شي محمد �شعيد العرادي  – رئي�س باملحكمة الكربى املدنية                       ع�شوًا ب�شفة اإحتياطية
5- املحامي علي اأحمد العريبي                                                                                                ع�شوًا

6- املحامي عادل عبداهلل بوعلي                                                                                             ع�شوًا                                                      

املادة.الثانية
ُي�شكل جمل�س تاأديب املحامني الإ�شتئنايف على النحو الآتي:

1- القا�شي محمد عي�شى بوب�شيت – وكيل مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية                   رئي�شًا
2- القا�شي خالد اأحمد املدفع – قا�ٍس مبحكمة الإ�شتئناف العليا املدنية                   ع�شوًا
3- القا�شي عبداهلل محمد الإ�شراف - قا�ٍس مبحكمة الإ�شتئناف العليا املدنية                   ع�شوًا

4-  القا�شي اأحمد علي يحيى عبدالقادر - وكيل مبحكمة الإ�شتئناف العليا املدنية -   ع�شوًا ب�شفة اإحتياطية
5- املحامي حامد عبدالرحمن املحمود                                                                                   ع�شوًا
6- املحامية هدى را�شد املهزع                                                                                                 ع�شوًا
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املادة.الثالثة  
ُيعني كل من القا�شي محمد مريزا محمد اأمان – قا�س مبحكمة الإ�شتئناف العليا املدنية 
املن�شو�س  املحامني،  تاأديب  احتياطيني مبجل�س  الذكري ع�شوين  عبدالرحمن  اأحمد  واملحامي 
قا�ٍس  املو�شى-  عبداهلل  مو�شى  القا�شي  من  كّل  ويعني  القرار،  هذا  من  الأولى  املادة  يف  عليه 
مبجل�س  احتياطيني  ع�شوين  الوطني  علي  محمد  واملحامي  املدنية  العليا  الإ�شتئناف  مبحكمة 

التاأديب ال�شتئنايف املن�شو�س عليه يف املادة الثانية.

املادة.الرابعة
تكون ع�شوية املجل�شني املن�شو�س عليهما يف هذا القرار ملدة �شنتني.

 
املادة.اخلام�شة

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 
اجلريدة الر�شمية.

                                                
وزير.العدل.وال�شئون.الإ�شالمية.والأوقاف

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

�شدر بتاريخ: 5 مـــــحرم 1437هـ 
املـــــوافـــــــــق: 19 اأكـــتوبر 2015م
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وزارة.العدل.وال�شئون.الإ�شالمية.والأوقاف
.قرار.رقم.)87(.ل�شنة.2015

باإعادة.ت�شكيل.لجنة.قيد.الخبراء.ومجل�س.تاأديب.الخبراء

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الإطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خرباء اجلدول،

وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جلنة قيد اخلرباء وجمل�س تاأديب اخلرباء،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُت�شكل جلنة قيد خرباء اجلدول املن�شو�س عليها يف املادة الثانية من املر�شوم بقانون رقم 
)3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خرباء اجلدول على النحو الآتي:

رئي�شًا 1- القا�شي ال�شيخ محمد بن علي اآل خليفة – وكيل مبحكمة الإ�شتئناف العليا املدنية 
2- القا�شي عبداهلل محمد الأ�شراف - قا�ٍس مبحكمة الإ�شتئناف العليا املدنية             ع�شوًا
3- القا�شي جمعة عبداهلل املو�شى – قا�ٍس مبحكمة الإ�شتئناف العليا املدنية             ع�شوًا

املادة.الثانية
املر�شوم  املادتني )8( و)9( من  املن�شو�س عليه يف  تاأديب خرباء اجلدول  ُي�شكل جمل�س 

بقانون رقم )3( ل�شنة 1995 ب�شاأن خرباء اجلدول على النحو الآتي:
1- القا�شي عدنان عبداهلل ال�شيخ هزمي ال�شام�شي – قا�ٍس مبحكمة التمييز             رئي�شًا
ع�شوًا 2- القا�شي اأحمد علي يحيى عبدالقادر – وكيل مبحكمة الإ�شتئناف العليا املدنية 
ع�شوًا 3- القا�شي عبدالعزيز ح�شن من�شور نامي -وكيل مبحكمة الإ�شتئناف العليا املدنية  

املادة.الثالثة
تكون ع�شوية املجل�شني املن�شو�س عليهما يف هذا القرار ملدة اأربع �شنوات.
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املادة.الرابعة
تاريخ �شدوره،  اإعتبارًا من  به  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  العدل  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
                         

وزير.العدل.وال�شئون.الإ�شالمية.والأوقاف
خالد.بن.علي.بن.عبداهلل.اآل.خليفة . . . . . .

�شدر بتاريخ: 5 مـــــحرم 1437هـ 
املـــــوافـــــــــق: 19 اأكـــتوبر 2015م
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وزارة.العدل.وال�شئون.الإ�شالمية.والأوقاف
.قرار.رقم.)88(.ل�شنة.2015

باإعادة.ت�شكيل.لجنة.القيد.في.الجدول.العام.للمحامين

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الإطالع على قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )42( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جلنة القيد يف اجلدول العام للمحامني،

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

 قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُت�شكل جلنة القيد يف اجلدول العام للمحامني على النحو الآتي:
رئي�شًا 1- القا�شي ال�شيخ محمد بن علي اآل خليفة- وكيل مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية 
ع�شوًا 2- القا�شي محمد ح�شن اأحمد البوعينني - وكيل مبحكمة الإ�شتئناف العليا املدنية 
3- املحامي را�شد عبدالرحمن اإبراهيم                                                                             ع�شوًا

 
املادة.الثانية

يكون ت�شكيل اللجنة املن�شو�س عليها يف املادة الأولى من هذا القرار ملدة �شنتني من تاريخ 
العمل بهذا القرار.

 
املادة.الثالثة

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 
اجلريدة الر�شمية.        

                                                 
وزير.العدل.وال�شئون.الإ�شالمية.والأوقاف

خالد.بن.علي.بن.عبداهلل.اآل.خليفة . . . . . .
�شدر بتاريخ: 5 مـــــحرم 1437هـ 
املـــــوافـــــــــق: 19 اأكـــتوبر 2015م
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وزارة.العدل.وال�شئون.الإ�شالمية.والأوقاف
.قرار.رقم.)89(.ل�شنة.2015

باإعادة.ت�شكيل.لجنة.المعونة.الق�شائية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الإطالع على قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980 وتعديالته،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،
وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جلنة املعونة الق�شائية،  

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،
 

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُت�شكل جلنة املعونة الق�شائية على النحو التايل:
1- املحامية �شناء محمد بوحمود                               رئي�شًا
2- املحامي عبدالوهاب ح�شن اأمني                               ع�شوًا
3- املحامية فوزية محمد جناحي                               ع�شوًا

املادة.الثانية
ُيعني املحامي مو�شى غالم البلو�شي، ع�شوًا اإحتياطيًا يف جلنة املعونة الق�شائية.

املادة.الثالثة
يكون ت�شكيل اللجنة املن�شو�س عليها يف املادتني ال�شابقتني ملدة �شنتني.

املادة.الرابعة
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.
وزير.العدل.وال�شئون.الإ�شالمية.والأوقاف

خالد.بن.علي.بن.عبداهلل.اآل.خليفة . . . . . .
�شدر بتاريخ: 5 مـــــحرم 1437هـ 
املـــــوافـــــــــق: 19 اأكـــتوبر 2015م
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وزارة.العدل.وال�شئون.الإ�شالمية.والأوقاف
.قرار.رقم.)90(.ل�شنة.2015

.ب�شاأن.تخويل.بع�س.موظفي.وزارة.الموا�شالت.والت�شالت
�شفة.ماأموري.ال�شبط.الق�شائي

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
ل�شنة  رقم )46(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الإجراءات اجلنائية  قانون  الإطالع على  بعد 

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وعلى قانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )18( منه،

وبناًء على الأتفاق مع وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر.الآتي:

املادة.الأولى

ال�شبط  ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم،  التالية  والت�شالت  املوا�شالت  وزارة  موظفو  ُيخول 
الق�شائي وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اإخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام قانون املرور 

ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:
1- اأمل عبدالعزيز العامر.

2- علي ح�شن غلوم.
3- علي ح�شني �شوار.

.Varun Heranjal -4
املادة.الثانية

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.                                               
وزير.العدل.وال�شئون.الإ�شالمية.والأوقاف

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

�شدر بتاريخ: 24 ذي احلجة 1436هـ 
املـــــوافـــــــــق: 8 اأكـــتـــوبــــــــــر 2015م
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وزارة.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)85(.ل�شنة.2015

.ب�شاأن.تح�شيل.ر�شم.�شنوي.للح�شول.على.ترخي�س.مزاولة
ن�شاط.ا�شتخراج.الرمال.البحرية

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على القانون رقم )37( ل�شنة 2014 ب�شاأن تنظيم عملية ا�شتخراج الرمال البحرية 

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

وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة، 
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )01-2328(  ال�شادر بجل�شته املنعقدة بتاريخ 14 �شبتمرب 2015 
ا�شتخراج  لن�شاط  للح�شول على ترخي�س  دينار  األف  �شنوي قدره خم�شون  ر�شم  ب�شاأن حتديد 

الرمال البحرية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

يح�شل ر�شم �شنوي للح�شول على ترخي�س ن�شاط ا�شتخراج الرمال البحرية قدره خم�شون 
األف دينار بحريني.

املادة.الثانية
على وكيل الوزارة للزراعة والرثوة البحرية واجلهات املعنية – كل يف حدود اخت�شا�شه- 

تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 6 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 20 �شــبتمبـــر 2015م
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وزارة.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
قرارات.ا�شتمالك

قرار.ا�شتمالك.رقم.)87(.ل�شنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
الكائن يف �شند، املقدمة  ال�شادة/ عبداهلل مهدي عبدالنبي احلداد،  ا�شتمالك جزء من ملك 
وزارة  �شارع، ح�شب طلب  تو�شعة  اأجل  رقم 2014/13266، عقار رقم 06018995، وذلك من 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�شام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 28 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافـــــــــق: 13 اأكـــتـــوبـــــــر 2015م

قرار.ا�شتمالك.رقم.)88(.ل�شنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
ا�شتمالك جزء من ملك ال�شادة/ علي ح�شني اإبراهيم الق�شاب، الكائن يف و�شط املنامة، املقدمة 
رقم 2011/11445، عقار رقم 03130510، وذلك من اأجل تو�شعة �شارع قا�شم املهزع، ح�شب 

طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�شام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 28 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 13 اأكـــتـــوبـــــــر 2015م
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)89(.ل�شنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
ا�شتمالك جزء من ملك ال�شادة/ عبداهلل حمد عبداهلل الذوادي و�شركائه، الكائن يف احلرق، 
اأجل املحافظة على حرم �شارع  املقدمة رقم 1971/1201، عقار رقم 02018465، وذلك من 
عبدالرحمن الفا�شل، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون 

البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�شام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 28 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 13 اأكـــتـــوبـــــــر 2015م

قرار.ا�شتمالك.رقم.)90(.ل�شنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
قد  العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 
قررت ا�شتمالك ملك ال�شيد/ عدنان محمود علي البلو�شي، الكائن يف الب�شيتني، املقدمة رقم 
2008/2253، عقار رقم 02012467، وذلك من اأجل تو�شعة طريق، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�شام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 28 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 13 اأكـــتـــوبـــــــر 2015م
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)91(.ل�شنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
رقم  املقدمة  جدحف�س،  يف  الكائن  محمد،  داود  �شكينة  ال�شيدة/  ملك  من  جزء  ا�شتمالك 
1993/6010، عقار رقم 04025987، وذلك من اأجل تو�شعة طريق، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�شام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 28 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 13 اأكـــتـــوبـــــــر 2015م

قرار.ا�شتمالك.رقم.)92(.ل�شنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
قد  العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب  لها 
قررت ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيدة/ فاطمة يو�شف كاظم، الكائن يف املالكية، املقدمة رقم 
2009/5964، عقار رقم 10004782، وذلك من اأجل تو�شعة �شارع، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�شام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 28 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 13 اأكـــتـــوبـــــــر 2015م
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)93(.ل�شنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
ا�شتمالك جزء من ملك ال�شيد/ علي خليل علي اأكرب ح�شن لري، الكائن يف �شار، املقدمة رقم 
2000/11136، عقار رقم 04036763، وذلك من اأجل ا�شتحداث طريق لتعديل و�شعية العقارات 

باملنطقة، ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�شام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 28 ذي احلجة 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 13 اأكـــتـــوبـــــــر 2015م

قرار.ا�شتمالك.رقم.)95(.ل�شنة.2015 
العمراين وبناًء على ال�شالحيات املخولها  البلديات والتخطيط  اإن وزارة الأ�شغال و�شئون 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت 
رقم  املقدمة  احلد،  يف  الكائن  اجلار،  محمد  ح�شن  في�شل  ال�شيد/  ملك  من  جزء  ا�شتمالك 
2014/10549، عقار رقم 01002757، وذلك من اأجل تو�شعة حرم ال�شارع، ح�شب طلب وزارة 

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- �شئون البلديات.  
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين

ع�شام.بن.عبد.اهلل.خلف . . . . .
�شدر بتاريخ: 6 مـحـــرم 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 20 اأكـتـوبر 2015م
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.قرار.رقم.)94(.ل�شنة.2015
.بال�شتغناء.عن.العقار.الم�شتملك.بالقرار.رقم.)65(.ل�شنة.2014

والم�شجل.بالمقدمة.رقم.2013/10133

املخولة  ال�شالحيات  على  وبناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  ال�شغال  وزارة  اإن 
لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة قد قررت 
ال�شادر   2014 ل�شنة   )65( رقم  ال�شتمالك  قرار  مبوجب  امل�شتملك  العقار  عن  ال�شتغناء 
على ملك عبدالغني عبدالكرمي مريان بخ�س الكائن يف جو من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 
2013/10133، والذي كان من اأجل م�شروع التنمية احل�شرية، وذلك لعدم لزومه لأعمال املنفعة 

العامة.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا العالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الت�شال بوزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة 

الذهب لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

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

�شدر بتاريخ: 1 محـــرم 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 14 اأكتوبر 2015م
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وزارة.�شـئون.ال�شباب.والريا�شة
.قرار.رقم.)22(.ل�شـنة.2015

ب�شاأن.تعيين.مجلـ�س.اإدارة.موؤقت.لنادي.مدينة.عي�شى.الريا�شي.والثقافي

وزير �شـئون ال�شباب والريا�شة:   
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات العاملة يف ميدان 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 وتعديالته،  
العامة  املوؤ�ش�شة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

لل�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقراررقم )1( ل�شنة 1990،
الأ�شا�شية  الأنظمة  وملخ�شات  قيد  اأرقام  ن�شر  ب�شاأن  ل�شنة 1990  رقم )4(  القرار  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب الريا�شة،
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي مدينة عي�شى الريا�شي والثقايف،

اجلمعية  انعقاد  عدم  واملت�شمنه  الأندية  �شئون  اإدارة  مدير  من  املقدمة  املذكرة  وعلى 
العمومية لنادي مدينة عي�شى ملدة عامني متتاليني، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للنادي،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

وبناًء على عر�س مدير اإدارة �شئون الأندية باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،
قــرر.الآتي:.
املادة.الأولـى

جا�شم  اأحمد  ال�شيد/  برئا�شة  عام  ملدة  عي�شى  مدينة  لنادي  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ُيعني 
العكربي وع�شوية كل من: 

1- فريد غازي جا�شم رفيع                          نائب الرئي�س
2- ح�شن محمد الرا�شد                          اأمني ال�شر العام

3- عدنان محمد هالل املالكي                          الأمني املايل
4- �شالح مهدي العم                                       ع�شوًا
5- محمد حمد عثمان دراج                          ع�شوًا
6- وليد عبداهلل خلف                                       ع�شوًا
7- محمد علي عثمان دراج                           ع�شوًا
8- وليد ع�شام اأحمد احلافظ                           ع�شوًا
9- ح�شن محمود عجاج                                      ع�شوًا
10- �شالح اأحمد عبدالعزيز                ع�شوًا
11- عبدالعزيز اإبراهيم جا�شم ر�شدان               ع�شوًا
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املادة.الثانيـة
الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  املقررة  الخت�شا�شات  املعني  الإدارة  ملجل�س  يكون 
للنادي، ويتولى اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم 
لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون 
اخلا�شعة لإ�شراف املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، 

والنظام الأ�شا�شي للنادي.
املادة.الثالثة

على القائمني بالعمل بالنادي اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعني جميع اأموال النادي 
و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة.الرابعة
يعد جمل�س الإدارة املعني تقريرًا يقدم اإلى املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع 
النادي مت�شمنًا اأموره املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وفقًا 
لأحكام القانون، والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليها وذلك خالل خم�شة اأ�شهر 

من تاريخ �شدور هذا القرار.
املادة.اخلام�شة

يتولى جمل�س الإدارة املعني فور �شدور هذا القرار فتح باب الع�شوية وح�شرها وحتديد من 
تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة لإكت�شاب ع�شوية اجلمعية العمومية للنادي، على اأن يقوم املجل�س 
نهاية  العمومية قبل  بالدعوة لجتماع اجلمعية  والريا�شة  لل�شباب  العامة  املوؤ�ش�شة  بعد موافقة 
مدته ب�شهر على الأقل، واأن يعر�س عليها تقريرًا مف�شاًل عن حالة النادي، وتنتخب اجلمعية 
العمومية جمل�س اإدارة جديد يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح 
اأع�شاء جمل�س الإدارة، وفقًا للقانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليها.

املادة.ال�شاد�شة
على مدير اإدارة �شئون الأندية باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
وزير.�شئون.ال�شباب.والريا�شة

ه�شام.بن.محمد.اجلـودر. . . . . . . . .
حرر يف: 8 ذي احلجة 1436هـ 
املوافــق: 22 �شــبتمبــــر 2015م
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وزارة.�شـئون.ال�شباب.والريا�شة
.قرار.رقم.)23(.ل�شـنة.2015

ب�شاأن.تعيين.مجلـ�س.اإدارة.موؤقت.لنادي.المالكية.الريا�شي.والثقافي

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

وتعديالته،  
العامة  املوؤ�ش�شة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

لل�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقراررقم )1( ل�شنة 1990،
الأ�شا�شية  الأنظمة  وملخ�شات  قيد  اأرقام  ن�شر  ب�شاأن  ل�شنة 1990  رقم )4(  القرار  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب الريا�شة،
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي املالكية الريا�شي والثقايف،

اجلمعية  انعقاد  عدم  واملت�شمنه  الأندية  �شئون  اإدارة  مدير  من  املقدمة  املذكرة  وعلى 
العمومية لنادي املالكية ملدة عامني متتاليني، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للنادي،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
وبناًء على عر�س مدير اإدارة �شئون الأندية باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

قــرر.الآتـــــي.
املادة.الأولـــى

يو�شف  ح�شن  جا�شم  ال�شيد/  برئا�شة  عام  ملدة  املالكية  لنادي  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ُيعني 
عبدالعال وع�شوية كل من: 

1- عبداهلل نا�شر عبد محمد                   نائب الرئي�س
2- ح�شن يو�شف ح�شان                               اأمني ال�شر العام

3- يعقوب يو�شف كاظم عبداهلل      الأمني املايل
4- محمود علي ال�شاخوري                   ع�شوًا
5- �شيد باقر ال�شيد علي �شلمان       ع�شوًا
6- عبداهلل حبيب اإبراهيم                   ع�شوًا
7- اأحمد عي�شى البحراين                   ع�شوًا
8- حنان محمد فردان                               ع�شوًا
9- عبا�س �شلمان عبا�س                  ع�شوًا
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املادة.الثانيـة
الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  املقررة  الخت�شا�شات  املعني  الإدارة  ملجل�س  يكون 
للنادي، ويتولى اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم 
لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون 
اخلا�شعة لإ�شراف املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، 

والنظام الأ�شا�شي للنادي.
املادة.الثالثة

على القائمني بالعمل بالنادي اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعني جميع اأموال النادي 
و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة.الرابعة
يعد جمل�س الإدارة املعني تقريرًا يقدم اإلى املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع 
النادي مت�شمنًا اأموره املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وفقًا 
لأحكام القانون، والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليها وذلك خالل خم�شة اأ�شهر 

من تاريخ �شدور هذا القرار.
املادة.اخلام�شة

يتولى جمل�س الإدارة املعني فور �شدور هذا القرار فتح باب الع�شوية وح�شرها وحتديد من 
تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة لإكت�شاب ع�شوية اجلمعية العمومية للنادي، على اأن يقوم املجل�س 
نهاية  العمومية قبل  بالدعوة لجتماع اجلمعية  والريا�شة  لل�شباب  العامة  املوؤ�ش�شة  بعد موافقة 
مدته ب�شهر على الأقل، واأن يعر�س عليها تقريرًا مف�شاًل عن حالة النادي، وتنتخب اجلمعية 
العمومية جمل�س اإدارة جديد يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح 
اأع�شاء جمل�س الإدارة، وفقًا للقانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليها.

املادة.ال�شاد�شة
على مدير اإدارة �شئون الأندية باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، ويعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
وزير.�شئون.ال�شباب.والريا�شة

ه�شام.بن.محمد.اجلـودر. . . . . . . . .
حرر يف: 8 ذي احلجة 1436هـ 
املوافــق: 22 �شــبتمبــــر 2015م



27
العدد: 3232 - الخميس 22 أكتوبر 2015

وزارة.�شـئون.ال�شباب.والريا�شة
.قرار.رقم.)24(.ل�شنة.2015

ب�شاأن.تعيين.مجل�س.اإدارة.موؤقت.لنادي.العكر.الريا�شي.والثقافي

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

وتعديالته، 
العامة  املوؤ�ش�شة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

لل�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقراررقم )1( ل�شنة 1990،
الأ�شا�شية  الأنظمة  وملخ�شات  قيد  اأرقام  ن�شر  ب�شاأن  ل�شنة 1990  رقم )4(  القرار  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب الريا�شة،
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي العكر الريا�شي والثقايف،

اجلمعية  انعقاد  عدم  واملت�شمنه  الأندية  �شئون  اإدارة  مدير  من  املقدمة  املذكرة  وعلى 
العمومية لنادي العكر ملدة عامني متتاليني، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للنادي،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
وبناًء على عر�س مدير اإدارة �شئون الأندية باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

قرر.الآتـي.
املادة.الأولى

ُيعني جمل�س اإدارة موؤقت لنادي العكر ملدة عام، برئا�شة ال�شيد/ من�شور حبيب علي اأحمد 
وع�شوية كل من: 

1- مكي حبيب علي اأحمد                  نائب الرئي�س
2- علي عبدالعزيز علي �شلمان                  اأمني ال�شر

3- عبدالعزيز زهري مح�شن زهري     الأمني املايل
4- عي�شى �شعيد حبيب                               ع�شوًا
5- جعفر من�شور �شلمان مح�شن      ع�شوًا
6- حميد ح�شن جا�شم                               ع�شوًا



28
العدد: 3232 - الخميس 22 أكتوبر 2015

املادة.الثانيـة
الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  املقررة  الخت�شا�شات  املعني  الإدارة  ملجل�س  يكون 
للنادي، ويتولى اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم 
لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون 
اخلا�شعة لإ�شراف املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، 

والنظام الأ�شا�شي للنادي.
املادة.الثالثة

على القائمني بالعمل بالنادي اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعني جميع اأموال النادي 
و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة.الرابعة
يعد جمل�س الإدارة املعني تقريرًا يقدم اإلى املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع 
النادي مت�شمنًا اأموره املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وفقًا 
لأحكام القانون، والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليها وذلك خالل خم�شة اأ�شهر 

من تاريخ �شدور هذا القرار.
املادة.اخلام�شـة

يتولى جمل�س الإدارة املعني فور �شدور هذا القرار فتح باب الع�شوية وح�شرها وحتديد من 
تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة لإكت�شاب ع�شوية اجلمعية العمومية للنادي، على اأن يقوم املجل�س 
نهاية  العمومية قبل  بالدعوة لجتماع اجلمعية  والريا�شة  لل�شباب  العامة  املوؤ�ش�شة  بعد موافقة 
مدته ب�شهر على الأقل، واأن يعر�س عليها تقريرًا مف�شاًل عن حالة النادي، وتنتخب اجلمعية 
العمومية جمل�س اإدارة جديد يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح 
اأع�شاء جمل�س الإدارة، وفقًا للقانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليها.

املادة.ال�شاد�شة
على مدير اإدارة �شئون الأندية باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
وزير.�شئون.ال�شباب.والريا�شة

ه�شام.بن.محمد.اجلـودر. . . . . . . . .
حرر يف: 8 ذي احلجة 1436هـ 
املوافــق: 22 �شــبتمبــــر 2015م
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وزارة.�شـئون.ال�شباب.والريا�شة
.قرار.رقم.)25(.ل�شـنة.2015

ب�شاأن.تعيين.مجلـ�س.اإدارة.موؤقت.لنادي.المعامير.الريا�شي.والثقافي

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

وتعديالته،  
العامة  املوؤ�ش�شة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

لل�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990،
الأ�شا�شية  الأنظمة  وملخ�شات  قيد  اأرقام  ن�شر  ب�شاأن  ل�شنة 1990  رقم )3(  القرار  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب الريا�شة،
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي املعامري الريا�شي والثقايف،

اجلمعية  انعقاد  عدم  واملت�شمنه  الأندية  �شئون  اإدارة  مدير  من  املقدمة  املذكرة  وعلى 
العمومية لنادي املعامري ملدة عامني متتاليني، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للنادي،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
وبناًء على عر�س مدير اإدارة �شئون الأندية باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

قــرر.الآتـــــي.
املادة.الأولـــى

عنرت  جا�شم  محمد  ال�شيد/  برئا�شة  عام  ملدة  املعامري  لنادي  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ُيعني 
وع�شوية كل من: 

1- اأحمد اإبراهيم اأحمد عي�شى                 نائب الرئي�س
2- محمد عبداهلل م�شلم اأمان                 اأمني ال�شر العام

3- ح�شن علي اأحمد �شرحان                 الأمني املايل
4- مح�شن محمد مح�شن                 ع�شوًا
5- جعفر علي مقداد را�شد                 ع�شوًا
6- عي�شى اإبراهيم اأحمد عي�شى                 ع�شوًا
7- ح�شني علي اأحمد عي�شى                 ع�شوًا
8- عبا�س جا�شم حبيب                              ع�شوًا
9- منهال عبدالكرمي عي�شى               ع�شوًا
10- عمار جعفر محمد الطيف                ع�شوًا
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املادة.الثانيـة
الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  املقررة  الخت�شا�شات  املعني  الإدارة  ملجل�س  يكون 
للنادي، ويتولى اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم 
لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون 
اخلا�شعة لإ�شراف املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1990، 

والنظام الأ�شا�شي للنادي.
املادة.الثالثة

على القائمني بالعمل بالنادي اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعني جميع اأموال النادي 
و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة.الرابعة
يعد جمل�س الإدارة املعني تقريرًا يقدم اإلى املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع 
النادي مت�شمنًا اأموره املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وفقًا 
لأحكام القانون، والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليها وذلك خالل خم�شة اأ�شهر 

من تاريخ �شدور هذا القرار.
املادة.اخلام�شة

يتولى جمل�س الإدارة املعني فور �شدور هذا القرار فتح باب الع�شوية وح�شرها وحتديد من 
تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة لإكت�شاب ع�شوية اجلمعية العمومية للنادي، على اأن يقوم املجل�س 
نهاية  العمومية قبل  بالدعوة لجتماع اجلمعية  والريا�شة  لل�شباب  العامة  املوؤ�ش�شة  بعد موافقة 
مدته ب�شهر على الأقل، واأن يعر�س عليها تقريرًا مف�شاًل عن حالة النادي، وتنتخب اجلمعية 
العمومية جمل�س اإدارة جديد يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح 
اأع�شاء جمل�س الإدارة، وفقًا للقانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليها.

املادة.ال�شاد�شة
على مدير اإدارة �شئون الأندية باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
وزير.�شئون.ال�شباب.والريا�شة

ه�شام.بن.محمد.اجلـودر. . . . . . . . .
حرر يف: 8 ذي احلجة 1436هـ 
املوافــق: 22 �شــبتمبــــر 2015م
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وزارة.�شـئون.ال�شباب.والريا�شة
.قرار.رقـم.)26(.ل�شنة.2015

ب�شاأن.تعيــين.مجلـ�س.اإدارة.موؤقت.لنادي.بحرين.رايدرز

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

وتعديالته،  
العامة  املوؤ�ش�شة  لإ�شراف  اخلا�شعة  لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

لل�شباب والريا�شة وال�شادرة بالقراررقم )1( ل�شنة 1990،
وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2009 ب�شاأن ن�شر رقم قيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي لنادي 

بحرين رايدرز،
وعلى النظام الأ�شا�شي لنادي بحرين رايدرز،

اجلمعية  انعقاد  عدم  واملت�شمنه  الأندية  �شئون  اإدارة  مدير  من  املقدمة  املذكرة  وعلى 
العمومية لنادي بحرين رايدرز ملدة عامني متتاليني، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة للنادي،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
وبناًء على عر�س مدير اإدارة �شئون الأندية باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

قرر.الآتي:.
املادة.الأولى

جابر  فهد  ال�شيد/  برئا�شة  عام،  ملدة  رايدرز  بحرين  لنادي  موؤقت  اإدارة  جمل�س  ُيعني 
الدو�شري وع�شوية كل من: 

1- اإبراهيم عبداهلل ال�شادق                           نائب الرئي�س
2- وليد عي�شى فراج                                      اأمني ال�شر العام

3- محمد عبدالعزيز ال�شادق                          الأمني املايل
4- علي اأحمد م�شيب                                       ع�شوًا
5- حمد محمد الأن�شاري                           ع�شوًا
ع�شوًا 6- عي�شى يو�شف العو�شي                        
7- ع�شام عبداهلل هادي                           ع�شوًا
8- هيثم �شعيد الغتم                                        ع�شوًا
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املادة.الثانيـة
الأ�شا�شي  النظام  يف  الإدارة  ملجل�س  املقررة  الخت�شا�شات  املعني  الإدارة  ملجل�س  يكون 
للنادي، ويتولى اإدارة �شئونه وت�شريف اأموره، وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 
والثقافية والهيئات العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم 
لالأندية  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  والالئحة  وتعديالته،   1989 ل�شنة   )21( رقم  بقانون 
ل�شنة 1990،  بالقرار رقم 1  والريا�شة وال�شادرة  لل�شباب  العامة  املوؤ�ش�شة  اخلا�شعة لإ�شراف 

والنظام الأ�شا�شي للنادي.
املادة.الثالثة

على القائمني بالعمل بالنادي اأن يبادروا بت�شليم جمل�س الإدارة املعني جميع اأموال النادي 
و�شجالته ودفاتره وم�شتنداته.

املادة.الرابعة
يعد جمل�س الإدارة املعني تقريرًا يقدم اإلى املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة ب�شاأن اأو�شاع 
النادي مت�شمنًا اأموره املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وفقًا 
لأحكام القانون، والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليها وذلك خالل خم�شة اأ�شهر 

من تاريخ �شدور هذا القرار.
املادة.اخلام�شة

يتولى جمل�س الإدارة املعني فور �شدور هذا القرار فتح باب الع�شوية وح�شرها وحتديد من 
تتوافر فيهم ال�شروط الالزمة لإكت�شاب ع�شوية اجلمعية العمومية للنادي، على اأن يقوم املجل�س 
نهاية  العمومية قبل  بالدعوة لجتماع اجلمعية  والريا�شة  لل�شباب  العامة  املوؤ�ش�شة  بعد موافقة 
مدته ب�شهر على الأقل، واأن يعر�س عليها تقريرًا مف�شاًل عن حالة النادي، وتنتخب اجلمعية 
العمومية جمل�س اإدارة جديد يف اجلل�شة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح 
اأع�شاء جمل�س الإدارة، وفقًا للقانون والالئحة النموذجية والنظام الأ�شا�شي للنادي امل�شار اإليها.

املادة.ال�شاد�شة
على مدير اإدارة �شئون الأندية باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة تنفيذ هذا القرار، ويعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
وزير.�شئون.ال�شباب.والريا�شة

.....ه�شام.بن.محمد.اجلـودر. . . . . . . .
حرر يف: 8 ذي احلجة 1436هـ 
املوافــق: 22 �شــبتمبــــر 2015م
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وزارة.ال�شناعة.والتجارة
مركز.البحرين.للم�شتثمرين

اإعالن.رقم.)464(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية
�شركة.)جمدي.ال�شيد.و�شركاه(

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
القيد  مبوجب  امل�شجلة  و�شركاه(،  ال�شيد  )جمدي  امل�شماة  البحرينية  الت�شامن  �شركة  اإليه 
رقم 50679، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية 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 لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
   

اإعالن.رقم.)465(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.حتويل.�شركة.)اأركو�س.كون�شبت.للمقاولت.�س.�س.و(

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
ال�شيد/ ح�شن �شعيد ح�شن علوي ب�شفته مالك �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )اأركو�س كون�شبت 
للمقاولت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم78701-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة حتت ا�شم �شركة )اأركو�س كون�شبت للمقاولت 

ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف ) 50.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)466(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
مكتب الأثري للتدقيق وال�شت�شارات، نيابة عن ال�شيد/ �شاكر علي عبداهلل ح�شني، مالك املوؤ�ش�شة 
الفردية امل�شماة )كموتيل للهواتف(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 45231، طالبًا حتويل ال�شكل 
القانوين للموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وذلك باإدخال ال�شيدة/ فاطمة عبداهلل 

ح�شن ن�شيف �شريكة معه يف ال�شركة، وبن�شبة %50.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)467(.لعام.2015
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.

اإلى.�شركة.بحرينية.م�شاهمة/.مقفلة.
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  قانونيون(،  )م�شت�شارون  للتدقيق  اخلليج  عبدالعال  مكتب 
املحدودة امل�شماة )عادل و�شادق التجارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 10015، طالبًا 

تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية/ مقفلة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)468(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.�شركة.

)اأون�س.ماجنمنت.اأند.بيزن�س.كون�شلتن�شي.ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ذ.م.م(،  كون�شلتن�شي  بيزن�س  اأند  ماجنمنت  )اأون�س  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
نهائية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًة   ،1-84831 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون 

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

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

اإعالن.رقم.)469(.ل�شنة.2015
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.�شركة

)البحرين.لتكنولوجيا.املياه.�س.م.ب/.مقفلة(
اإليه  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
امل�شماة  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  عن  نيابة  للمحاماة،  الزايد  دلل  املحامية  مكتب 
)البحرين لتكنولوجيا املياه �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71810، طالبًا اإ�شهار 
التجاري،  ال�شجل  قيدها من  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء 

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 لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)470(.ل�شنة..2015..
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.�شركة
)ال�شقر.ال�شعودية.للتاأمني.�س.م.ب.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )ال�شقر ال�شعودية للتامني �س.م.ب.م(، امل�شجلة 
اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًة   ،1-42131 رقم  القيد  مبوجب 
و�شطبها 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 لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم

رقم.الدعوى:.5/03792/2015/14
تبليغ.باحل�شور

بحريني.  جن�شيته   .681200243 ال�شخ�شي:  رقمه  ح�شن.  حاجي  ح�شن  علي  محمد  املدعي: 
مبنى 192 طريق 2604 املحرق 226. املدعى عليها: HELEN FAELDONIA   FELIPE. رقمها 
ال�شخ�شي: 731136381. جن�شيتها: فليبينية جمهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة اأعاله 
باأنه اإذا مل حت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يـوم الثنني 2015/12/28، 

فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.الأولى.-.الدائرة.اجلعفرية

رقم.الدعوى:.2/03432/2015/14
تبليغ.باحل�شور

املدعي: م�شعود محمد ح�شن كرميي. رقمه ال�شخ�شي: 580822001. جن�شيته بحريني. مبنى 
رقمه  بردجناين.  كرمي  مراد  خدا  زهرا  عليها:  املدعى   .226 املحرق   2636 طريق   1513
ال�شخ�شي: 581023196. جن�شيتها: اإيرانية. جمهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة اأعاله 
باأنه اإذا مل حت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يـوم الثنني 2015/12/07، 

فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.الأولى.-.الدائرة.اجلعفرية.

رقم.الدعوى.14/2015/4548/9
تبليغ.باحل�شور

املدعي/ ثامر محمد يعقوب محمد الظاعن. مبنى 158 طريق 806 جممع 108 احلد. املدعى 
عليها/ نادية عبداهلل ا�شحاق ادري�س. مبنى 158 طريق 806 جممع 108 احلد. مو�شوع الدعوى/ 

الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
ت�شري بحقها  فاإن املحكمة �شوف  اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور  الأحد 2015/11/29م  يوم 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.الأولى
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رقم.الدعوى.14/2015/4482/4
تبليغ.باحل�شور

املدعية/ رنا عي�شى اأحمد عبداهلل الغتم. مبنى 1797 طريق 1435 جممع 1014 الهملة. املدعي 
عليه/ عبدالعزيز عودة بداح نيف البزيع/ الكويت. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعي عليه �شد املذكورة باأنه اإذا مل يح�شر يف 
اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري  جل�شة يوم الثنني 2015/11/30م 

بحقها ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.الأولى

رقم.الدعوى.14/2015/4651/7
تبليغ.باحل�شور

اإ�شماعيل محمد ب�شل. �شقة 31 مبنى 249 طريق 4007 جممع 340 املنامة.  املدعي/ يو�شف 
املدعى عليها/ نور عبدالنا�شر خبري. جمهولة العنوان خارج مملكة البحرين. مو�شوع الدعوى/

الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى املدعى عليها �شد املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف 
ت�شري  �شوف  املحكمة  فاإن  باحل�شور  ينوب عنه  يوكل من  اأو  الأحد 2015/10/25م  يوم  جل�شة 

بحقها ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.الأولى

رقم.الدعوى.14/2015/3351/2
تبليغ.باحل�شور

اأحمد علي كراجه. مبنى 580 طريق 176 جممع 317 املنامة. املدعي  املدعية/ رميا عبدعلي 
مو�شوع  احلد.   110 جممع   1018 طريق   434 مبنى   11 �شقة  عبداهلل.  ح�شني  خليفة  عليه/ 

الدعوى/الطالق.
     لذا تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
ت�شري بحقها  فاإن املحكمة �شوف  اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور  الأحد 2015/12/13م  يوم 

ح�شوريًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.الأولى

رقم.الدعوى.6/14350/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة نا�شر عبد محمد. بوا�شطة وكيلها املحامي �شفوت حنفي. املدعى عليه/ �شوري�س 
�شنغ. رقمه ال�شخ�شي: 860949397. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
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     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنه قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2015/10/20م لنظر الدعوى ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى.9/11972/2015/02

تبليغ.باحل�شور
املدعية: �شيو�شا تريز بوتلني. بوا�شطة املحامي ح�شني جعفر النها�س. رقم �شخ�شي 550022210. 
املدعى عليها/ �شركة جلف ديجيتال. رقم ال�شجل: 85999-02. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.
     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/10/18م لنظر الدعوى ليعلم. 
اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى.6/821/2015/14
تبليغ.باحل�شور

املدعي/ عبدالرحمن خلف فرحان. مبنى 2416 طريق 1439 جممع 1214 مدينة حمد. املدعى 
عليها/ مها محمد فرحان العنزي. مبنى 2416 طريق 1439 جممع 1214 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى/ اإثبات ح�شانة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليها املذكورة اأعاله باأنه اإذا مل 
حت�شر اأو تعني وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/17 فاأن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الثانية

رقم.الدعوى.5/07620/2015/02
تبليغ.باحل�شور

مبارك  محمد  مبارك  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
اأحمد التميمي. الرقم ال�شخ�شي: 790405563. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 512.947 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

رقم.الدعوى.8/07705/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ثابت عبدالنبي عبدالر�شول 
ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 690109245. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 237.812 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة
رقم.الدعوى.4/08291/2015/02

تبليغ.باحل�شور
املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية ) بتلكو(. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد 
عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: SHABAB FASHIONS. الرقم ال�شخ�شي 201507105. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 173.39 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة
رقم.الدعوى.2/09328/2015/02

تبليغ.باحل�شور
 LEO AUGUSTUS DE :املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
DE AGLIAM. الرقم ال�شخ�شي: 850839726. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 540.766 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

ةرقم.الدعوى.2/09684/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 MAJID MOHAMMED :املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
BANAFA. الرقم ال�شخ�شي: 820596035. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 501.274 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

رقم.الدعوى.7/09687/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 PETER GARY DARREL املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
DARREL WOODRUFF. الرقم ال�شخ�شي 650302141. مو�شوع الدعوى: 434.285 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة..
رقم.الدعوى.3/09689/2015/02

تبليغ.باحل�شور
 .MARVIN JOSHEY عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 831235780. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 498.18 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

رقم.الدعوى.2/09720/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: 
ر�شا عبدالنبي �شرحان اأحمد �شرحان. الرقم ال�شخ�شي: 871010909. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 105.443 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

رقم.الدعوى.4/09795/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيال املدعية: املحاميان ليلى جواد طالل �شعبان. املدعى عليه: راين 
جا�شم اأحمد ال�شايغ. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 154.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

رقم.الدعوى.6/03137/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليها: 
هناء جا�شم محمد مفتاح �شليم. الرقم ال�شخ�شي: 801009162. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 109.099 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة
رقم.الدعوى.3/03391/2015/02

تبليغ.باحل�شور
املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ح�شن يو�شف غلوم عبا�س 
علي. الرقم ال�شخ�شي: 770504809. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 317.122 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

رقم.الدعوى.5/04944/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: ح�شني عبداهلل علي ماجد 
مع  دينارًا  قدره512.698  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 831201614.  الرقم  بدر. 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

رقم.الدعوى.4/05102/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: اأحمد �شامي اأحمد محمد 
العريبي. الرقم ال�شخ�شي: 890407436. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 537.315 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

رقم.الدعوى.8/05260/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 ASHOK KUMAR عليه   املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
LAMA. الرقم ال�شخ�شي: 841027820. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 503.53 دنانري مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة
رقم.الدعوى.8/06831/2015/02

تبليغ.باحل�شور
املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها  �شركة اك�شيم لإدارة 
املعاأر�س الريا�شية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 374.54 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

رقم.الدعوى.8/07106/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليها:  املدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  املدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 600313948 مو�شوع  الرقم  ال خليفة.  اأحمد علي  �شلمان  لولوه  ال�شيخة 

طلب مبلغ قدره 285.58 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

رقم.الدعوى.5/07116/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: عايد عبداهلل فرحان غربه 
العنزي. الرقم ال�شخ�شي: 880700106. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 408.103 دنانري مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

رقم.الدعوى.2/07238/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: حبيب اأحمد حبيب يو�شف 
مدن. الرقم ال�شخ�شي: 880603755. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 409.362 دنانري مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.



43
العدد: 3232 - الخميس 22 أكتوبر 2015

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة
رقم.الدعوى.6/07446/2015/02

تبليغ.باحل�شور
ال�شيخ  املدعية:  وكيل  )بتلكو(.  والال�شلكيه  ال�شلكيه  لالت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شخ�شي  الرقم  اأحمد.  محمد  �شيد  ي�شري  عليها:  املدعى  خليفة.  ال  محمد  عبداهلل  حمد 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   114.536 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .510502938

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.التا�شعة

رقم.الدعوى.8/17199/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمد �شامل علي 
الزقيلي. الرقم ال�شخ�شي: 740802461. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 217.062 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/3183/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 AVTAR SINGH عليه   املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
BALVINDER BALVINDER SINGH. الرقم ال�شخ�شي 820718157. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 312.2 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى.6/2859/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد املدعى عليه: 
Samir Yousfi. الرقم ال�شخ�شي: 201502296. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1404.505 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.1/1867/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: محمود عبداهلل 
مبلغ قدره  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 780701976. مو�شوع  الرقم  العويناتي.  اإبراهيم  اأحمد 

478.463 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.3/13830/2014/02
تبليغ.باحل�شور

ح�شن  ليلى  عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
عبداحل�شني ح�شني �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 840102542. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

665.43 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.1/14803/2014/02
تبليغ.باحل�شور

زكريا  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 870709950.  الرقم  البي محمد.  عبدالرحمن 



45
العدد: 3232 - الخميس 22 أكتوبر 2015

280.398 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.7/7927/2014/02
تبليغ.باحل�شور

 JAVED عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
ASIF QURESHI. الرقم ال�شخ�شي: 201415811. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 323.12 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.:2/1024/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: �شامل عبداهلل 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840118104 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  املربوك  �شامل 

563.869 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/488/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  املدعى  املاجد.  جميد  ال�شيد  علوي  ال�شيد  نبيلة  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
FERNANDO JR APELLIDO CATOLOS. الرقم ال�شخ�شي 800471369. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 281.839 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.1/10072/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى عليه: و�شام 
�شعيد زكي املعاون. الرقم ال�شخ�شي: 830915702. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 114.18 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.1/13814/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: ر�شيد الوا�شي. 
الرقم ال�شخ�شي: 690246013. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 116.67 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.6/5034/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: هارون اأحمد 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 291.167  ال�شخ�شي: 690349416. مو�شوع  الرقم  املومني.  حامد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.6/4577/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: وليد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860511448 ال�شخ�شي:  الرقم  اجلهمي.  عبداهلل  �شالح 

125.1 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.8/13203/2014/02
تبليغ.باحل�شور

الرقم  اأحمد.  زهري  عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   519.12 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201421001 ال�شخ�شي: 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.3/14279/2014/02
تبليغ.باحل�شور

خليل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 890500363.  الرقم  اإبراهيم جا�شم محمد من�شان. 

قدره 607.37 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/16948/2014/02
تبليغ.باحل�شور

 ALLAN TAMBUR   املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليها
GARCIA. الرقم ال�شخ�شي: 840929048. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 58.343 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.2/15313/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حمد مبارك 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .861204271 ال�شخ�شي:  الرقم  مبارك.  مبارك  �شلطان 

470.059 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/5290/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: بندر 
ناجي ثابت محمد جابر. الرقم ال�شخ�شي: 821009729. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 118 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.1/16941/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: اأحمد قنديل محمود 
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ قدره 56.01  ال�شخ�شي: 621226386. مو�شوع  الرقم  ال�شيد. 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.4/3754/2015/02
تبليغ.باحل�شور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبدال�شمد اأحمد عبداملح�شن �شهاب. الرقم ال�شخ�شي: 760209243. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 516.418 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.6/13347/2014/02
تبليغ.باحل�شور

 ABUL BASHER :املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
الدعوى:  ال�شخ�شي: 770595898. مو�شوع  الرقم   .MOZUMDER MOZUMDER KALAM

طلب مبلغ قدره 52.707 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.6/3946/2015/02
تبليغ.باحل�شور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
عبا�س ر�شي علي ال�شياد. الرقم ال�شخ�شي: 850907268. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 
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591.142 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.6/5437/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليها:  املدعى  التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  تيليكوم،  مينا  �شركة  املدعية: 
اميان عبداهلل اأحمد مبارك اجلفريي. الرقم ال�شخ�شي: 860505570 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 170.954 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة.

رقم.الدعوى.6/15356/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حمد عي�شى 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900404590 ال�شخ�شي:  الرقم  بور�شيد.  ح�شن  محمد 

279.25 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.4/3298/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 SHAUKAT :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
ALI. الرقم ال�شخ�شي: 940719720. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 307.925 دنانري مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.9/944/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: قا�شم 
ال�شخ�شي: 820211524. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره  محمد ح�شن �شعيد مقبل. الرقم 
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548.233 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.6/8245/2014/02
تبليغ.باحل�شور

 ELIZABETH :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
DIAZ. الرقم ال�شخ�شي: 731039513. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 298.411 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثامنة للمدعى عليها املذكورة       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى.5/14406/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 DILIP :املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه
KUMAR HARDASBHAI TARKHALA. الرقم ال�شخ�شي: 750514361. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 107.56 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.9/14829/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه: اأحمد 
اإبراهيم عبدالفتاح را�شي. الرقم ال�شخ�شي: 740134825. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

3574.521 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.3/14889/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 SURESH :املدعي: البنك الأهلي املتحد. وكيل املدعي: عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. املدعى عليه
GOPINATHA PAI PAI. الرقم ال�شخ�شي: 751124885 مو�شوع الدعوى: 1120.831 دينارًا 
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مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.9/15020/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 .WAQAS AHMAD املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 890925704. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 333.991 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.7/15019/2015/02
تبليغ.باحل�شور

طارق  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .900334894 ال�شخ�شي:  الرقم  خ�شراوي.  الدهماين  بن 

189.525 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.9/14997/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل املدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. املدعى عليها: 
ROMARITA GERONIMO PABILLORE. الرقم ال�شخ�شي 740839918. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 615.689 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.7/14968/2015/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري. املدعى عليه: معن فوؤاد  املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
قدره 180.789  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 810338203.  الرقم  الق�شاه.  خلف 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.2/14643/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: كامل زامل نعمه. 
الرقم ال�شخ�شي: 700643303. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 265.861 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.9/14449/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 AHSAN عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
 .900720492 ال�شخ�شي:  الرقم   .SALEEM MUHAMMAD MUHAMMAD SALEEM

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   338.863 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى.3/14200/2015/02

تبليغ.باحل�شور
 HARIS :املدعي: �شتاندر ت�شارترد بنك. وكيل املدعي: ح�شان علي اأحمد املحرقي. املدعى عليه
HAFEEZ KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 790850990. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1539.99 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى.8/14864/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 EMELIE عليها:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  املدعية:  وكيل  زين.  �شركة  املدعية: 
TORRES LACANDALO. الرقم ال�شخ�شي: 690146540 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

296.944 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.7/14789/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: اإبراهيم عبداللطيف 
عناد احليا. الرقم ال�شخ�شي: 871111519. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 563.79 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.2/14755/2015/02
تبليغ.باحل�شور

في�شل  عليه:  املدعى  العو�شي.  لولوة �شالح عبداهلل  وكيلته  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي: 
عبدي عمر يا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 790114780. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1486.445 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.7/14971/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 RANDOLF :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680555668 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAMAUAG TABUG
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346.185 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.9/14966/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 DILLI RAM :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
BASTAKOTI. الرقم ال�شخ�شي: 770737277. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 348.723 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى.9/14418/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليها:  املدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  املدعي:  وكيل  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
 .781032520 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAGHAVENDRA SINGAPPANUR MARIMUTHU

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   999.038 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة يوم الأربعاء 2015/12/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى.6/10609/2014/02

تبليغ.باحل�شور
املدعي: اأحمد نبيل محمد ال�شعد. وكيل املدعي: �شيماء �شمري عالء ال�شيد عبدالرزاق عبداهلل. 
املدعى عليها: منال لطفي محمد اخلطيب. الرقم ال�شخ�شي: 810610051 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 1500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى.1/14215/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد فوؤاد عبده محمود. 
الرقم ال�شخ�شي: 840576200. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 236.932 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.3/14262/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 PHILLIP املدعى عليه:  التويجري.  املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
مو�شوع   .840576420 ال�شخ�شي:  الرقم   .DAVE LADRILLO LADRILLO FRENCILLO

الدعوى: طلب مبلغ قدره 452.673 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/06276/2015/02
تبليغ.باحل�شور

�شركة  عليها:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  املدعية:  وكيل  ميناتيليكوم.  �شركة  املدعية: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 939.03  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  للخدمات.  ا�شازي 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.7/14095/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل املدعية: علي محمد معتق ال قري�س. املدعى عليه اأحمد �شامل 
 242.064 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .630003483 ال�شخ�شي:  الرقم  زايد.  خمي�س 
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دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.4/1433/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 .RUSTAM FAROOQ اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه  املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب 
الرقم ال�شخ�شي: 890426970. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 480.632 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.1/14389/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: محمد ماجد اأنور عبدهلل. 
الرقم ال�شخ�شي: 620105909. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 450.567 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/17055/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
 .HIDER ABDULRAHIMAN KALICHANADUKKAM.التجاريه �شحاري  اأر�س  موؤ�ش�شة 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري   310.805 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى.7/15929/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811236870 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAFFER JAMAL ALI

152.871 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.1/05739/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
فريد علي ابوالفتح علي. الرقم ال�شخ�شي: 580133397. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 169 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.2/03769/2015/02
تبليغ.باحل�شور

اأحمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 201503222.  الرقم  �شمالن احل�شاوي.  محمد 

2022.221 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.1/03831/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 SINERY املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: 
SAIT BAYOYA. الرقم ال�شخ�شي: 740464892. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 317.803 



58
العدد: 3232 - الخميس 22 أكتوبر 2015

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.1/05756/2015/02
تبليغ.باحل�شور

ح�شني  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  فيفا،  �شركة  املدعية: 
علي اأحمد علي عبدالنبي. الرقم ال�شخ�شي: 781209862. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

213.752 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.5/05821/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
يو�شف اأحمد يو�شف ح�شن يتيم. الرقم ال�شخ�شي: 530105748. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 374.9 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.1/02890/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: عبدالقادر 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870307169 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شردية.  ع�شيب  دريبي  هاين 

قدره 71.581 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى.5/02403/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عماد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850904153 ال�شخ�شي:  الرقم  العامري.  النبي  عبدرب  عبدالعزيز 

مبلغ قدره 373.018 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.4/04788/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: �شالح محمد �شالح محل. 
الرقم ال�شخ�شي: 890311331. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 581.902 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.7/04893/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: اأحمد رم�شان عبداملق�شود 
خطاب. الرقم ال�شخ�شي: 890820724. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 569.519 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.5/04846/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 YUSUF SHAMSUDDIN :املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
DHANGU. الرقم ال�شخ�شي: 650604440 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 557.688 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى.9/04519/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
BALKRISHNA KHANAL. الرقم ال�شخ�شي: 871232049. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

281.857 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.3/02595/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 ROHAN :املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها
MANUPRIYA KARUNARATHNE. الرقم ال�شخ�شي 820853968. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 151.333 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.2/5708/2013/02
بيع.باملزاد.العلني

تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شاد�شة عن و�شعها للبيع باملزاد العلني العقار امل�شجل مبوجب املقدمة 
رقم 1373/819 ورقم الت�شجيل 1374/431 الكائن يف القيبيه من املنامة والآيل ملكيته لكل من 

الهام �شلطان �شامل را�شد الفار�س وغريها.
لذا فـاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�شراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل عبداهلل اخلالدي 
هاتف رقم 36407395 اأو قلم كتاب املحكمة على اأن يبداأ ب�شعر مبلغ قدره -/60000 األف دينارًا 

وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/10/28م لبدء املزايدة. ليعلم.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.2/13136/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

 ASHIQELAL عليه:  املدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم،  ميتا  �شركة  املدعية: 



61
العدد: 3232 - الخميس 22 أكتوبر 2015

NARANIPARAMPU ABDUL RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي 790651190. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 120.4 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة.

رقم.الدعوى.4/13135/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 LEE JOHN :املدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها
GLOVER. الرقم ال�شخ�شي: 681032472. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 120 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.9/12426/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

 ABDUL عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
 196.57 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820443450 ال�شخ�شي:  الرقم   .GHAFOOR

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.8/10992/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 TALAT املدعى عليها:  التويجري.  وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  فيفا،  �شركة  املدعية: 
BASHIR. الرقم ال�شخ�شي: 700228160. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 154.118 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى.2/10978/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: عبا�س 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780609042 ال�شخ�شي:  الرقم  قمرب.  اأحمد  علي  جا�شم 

100.306 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.7/10922/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 LOUIS عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791112098 ال�شخ�شي:  الرقم   .EUDES D"SOUZA

326.414 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.4/10669/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد نعيم 
 377.28 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750308397 ال�شخ�شي:  الرقم  يو�شف.  محمد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.8/10412/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

 ALMA عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
BUSTAMANTE ALEJANDRO. الرقم ال�شخ�شي 660325420. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 339.279 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.7/9995/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين. وكيل املدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. املدعى عليه: ال�شيد ح�شني �شلمان 
 277.667 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .880104651 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  محمد 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة.

رقم.الدعوى.7/8961/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

محمد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
�شالح خلف را�شد العنزي. الرقم ال�شخ�شي: 920502776. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

353.543 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة.

رقم.الدعوى.6/4613/2015/02
تبليغ.باحل�شور

محمد  ناجي  عليه:  املدعى  يو�شف.  اأحمد  جا�شم  فاطمة  املدعية:  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية: 
رم�شان الرزج. الرقم ال�شخ�شي: 900511508. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 139.554 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.3/4668/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: يحيى علي 
ال�شخ�شي: 820507121. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 126.225  الرقم  يحيى احلديد. 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
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جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة.

رقم.الدعوى.3/6369/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة اإنوفيتف 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري   609.2 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ذ.م.م.  بروجكت�س 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم اخلمي�س 2015/11/05 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.3/4976/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املوؤيد.  توفيق  اأمين  املدعية:  وكيل  مقفلة.  �س.م.ب  واولده  املوؤيد  خليل  يو�شف  �شركة  املدعية: 
وقبل  املحكمة  حكمت   201505207 ال�شخ�شي:  الرقم   .GERMAN CALVO عليه:  املدعى 
الف�شل يف املو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت املدعي وبكافة طرق الإثبات القانونية منها 
�شهادة ال�شهود والقرائن العمال التي قام بها ل�شالح املدعى عليه واملبالغ املرتتبة بذمة املدعى 
عليه بخ�شو�س ذلك، وقد �شرحت املحكمة للمدعي عليه بالنفي بذات الطرق، وحددت جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/11/04 لبدء التحقيق على اأن ينتهي خالل �شهر من تاريخ بدوؤه. وعلى طريف 
التداعي اإعالن �شهودهما حل�شور تلك اجلل�شة واأبقت الف�شل يف امل�شروفات حلني الف�شل يف 
مو�شوع الدعوى. وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا احلكم اإلى الغائب من اخل�شوم . ليعلم 
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.1/3554/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

الفردان. املدعى عليها:  ال�شددي. وكيل املدعي: عبداهلل محمد  املدعي: محمد علي عبداهلل 
وقبل  املحكمة  حكمت   .741034638 ال�شخ�شي:  الرقم   .MARIAM TAMRAT ADMASU

وال�شيارة   2011-11746 باملقدمة  امل�شجل  املحرق  يف  الكائن  العقار  ببيع  املو�شوع  يف  الف�شل 
امل�شجلة برقم 467757 باملزاد العلني على اأن يبداأ ال�شعر الأ�شا�شي للعقار مبلغ قدره -/65000 
دينارًا وال�شيارة 6000 دينارًا وتو�شع ال�شيارة حتت ت�شرف الدلل املنتدب وتكليف الدلل محمد 
محمد ح�شن باإجراء املزايدة اأمام املحكمة ويحق لطريف الدعوى الدخول باملزايدة وعلى الدلل 
ن�شر اإعالن مبو�شوع املزايدة يف اإحدى ال�شحف املحلية اليومية واإعداد ك�شف باأ�شماء املزايدين 
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وباملبالغ املعرو�شة ل�شراء العقار وحددت جل�شة 2015/12/21 لبدء املزايدة وعلى قلم الكتاب 
اإعالن الغائب من اخل�شوم مبنطوق احلكم والإعالن يف اجلريدة الر�شمية .

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى.2/13702/2012/02

بيع.باملزاد.العلني
�شماهيج  يف  الكائن  العقار  العلني  باملزاد  للبيع  و�شعها  عن  اخلام�شة  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
امل�شجل مبوجب املقدمة رقم 1996/327 والآيل ملكيته لكل من اآمنة عي�شى عبداهلل را�شد ومرمي 
عي�شى عبداهلل را�شد وعبداهلل عي�شى عبداهلل را�شد. را�شد عي�شى عبداهلل را�شد و�شعاد عي�شى 
عبداهلل را�شد وزهرة عي�شى عبداهلل را�شد ور�شية عي�شى عبداهلل را�شد وف�شيلة عي�شى عبداهلل 

را�شد وخديجة عي�شى عبداهلل را�شد.
      لذا فـاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�شراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل محمد محمد 
ب�شعر مبلغ قدره -/47000  يبداأ  اأن  املحكمة على  قلم كتاب  اأو  ح�شن هاتف رقم 39444828 

دينارًا وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/12/21 م لبدء املزايدة. ليعلم.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.خام�شة

رقم.الدعوى.1/3554/2015/02.
بيع.باملزاد.العلني

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة عن و�شعها للبيع باملزاد العلني العقار الكائن يف املحرق 
امل�شجل باملقدمة رقم 2011/11476 وال�شيارة امل�شجلة برقم 467757 مالكهم املدعي محمد 

علي عبداهلل ال�شددي وكيله املحامي عبداهلل الفردان. 
لذا فـاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�شراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل محمد محمد ح�شن 
هاتف رقم 39444828 اأو قلم كتاب املحكمة على اأن يبداأ العقار ب�شعر مبلغ قدره -/65000 دينارًا 
وال�شيارة تبداأ ب�شعر قدره -/6000 دينارًا وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 

لبدء املزايدة. ليعلم.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.8/13908/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

للمواد الزجاجية. وكيل املدعية: علي ح�شني ثامر. املدعى عليه: برج  املدعية: موؤ�ش�شة املينار 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2777 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  للمقاولت.  ال�شاعة 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى.9/11641/2015/02.

تبليغ.باحل�شور
عليه:  املدعى  اجلبل.  مكي  جعفر  علي  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  وي  موؤ�ش�شة  املدعية: 
KAZOL MIA OMAR ALI. الرقم ال�شخ�شي: 780253027. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

450 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.2/14691/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

ال�شخ�شي  الرقم  الكبي�شي.  مبارك  عي�شى  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  ال�شحة.  وزير  املدعي: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3135.859 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201513221

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.2/12049/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

النم�شان  محمد  جا�شم  محمد  اأحمد  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجري  ريفريا  �شركة  املدعية: 
مو�شوع   .201510711 ال�شخ�شي  الرقم  للتامني.  الأهليه  ال�شركه  عليها:  املدعى  الدو�شري. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 300.656 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.3/14925/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيل املدعية: جمال عي�شى اأحمد خليفة املال. املدعى 
عليها: جليلة اأحمد محمد ال�شامي. الرقم ال�شخ�شي: 201513281. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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قدره 367.499 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.9/14936/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: عائ�شه يو�شف محمود بوكمال، الرقم 
الر�شوم  مع  دينارًا   426.866 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850708281 ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.7/12590/2015/02.
تبليغ.باحل�شور

املدعية: اإبراهيم محمد هالل علي املالكي. املدعى عليه: BAIDIDO AMIL مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ قدره 615 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 
جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى.3/12379/2015/02

تبليغ.باحل�شور
محمد  عبدالكرمي  عبدالعزيز  عمر  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاجري  اليت  موؤ�ش�شة  املدعية: 
 .920118771 ال�شخ�شي  الرقم  نا�شر.  قا�شم  محمد  عبدالنا�شر  جمال  عليه:  املدعى  العيد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 794 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور 

جل�شة يوم الثنني 2015/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى.7/8331/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: زهراء اأحمد 
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علي ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 690056630. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 771.143 دينارًا 
مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة يوم الأحد 2015/12/20 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى.3/7618/2015/02

تبليغ.باحل�شور
املدعية: �شركة زين، وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: علي اأحمد �شالح عبا�س. 
الرقم ال�شخ�شي: 750206985. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 365.415 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2015/11/04 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة.

رقم.الدعوى.1/6843/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعي: وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين. املدعى عليهما: 1- ح�شن عبدعلي 
مو�شوع   .881205109 ال�شخ�شي  الرقم  ح�شن.  ال�شيخ  علي  علي  خليل   -2 عبداهلل.  ح�شن 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 834.6 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليهما املذكورين باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.2/144/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة اأمواج ل�شيانة برك ال�شباحة. وكيل املدعية: نفي�شة علي محمد دعبل. املدعى 
الق�شيبية.   321 جممع   1210 مبنى   2113 �شارع   1 �شقة  ذ.م.م.  للعقار  ناردين  �شركة  عليها: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1686.8 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى.9/13172/2015/02
تبليغ.باحل�شور

الرقم   .DIOSA GARCIA CRUZ عليه:  املدعى  عبداهلل.  ها�شم  علي  ال�شيد  ح�شن  املدعي: 
ال�شخ�شي: 850371023. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.1/10410/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد محمد 
الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي: 720259320. مو�شوع  الرقم  عبداملنعم محمد ح�شنني. 

327.814 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.4/08629/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعى عليه:  اإ�شماعيل.  املدعي: ح�شن علي  وكيل  املدعي: عبدعلي علي ح�شني ح�شن عبا�س. 
MALIK SHAMRAIZ KHAN KHAN. الرقم ال�شخ�شي 791240355. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 150.5 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.9/9601/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  املدعى  اجلبل.  مكي  جعفر  علي  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاجري  وي  موؤ�ش�شة  املدعية: 
طالل جعفر �شلمان علي املطوع. الرقم ال�شخ�شي: 630701407. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 373 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.5/8542/2015/02

تبليغ.باحل�شور
عليه:  املدعى  اجلبل.  مكي  جعفر  علي  املدعية:  وكيل  ال�شيارات.  لتاجري  وي  موؤ�ش�شة  املدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 851200915.  الرقم  عا�شور.  علي  علي ح�شني  اأحمد 

قدره 1020 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.8/9308/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعي: راين تي�شري طاهر �شالح. وكيل املدعي: نبيل محمد �شامل حمد امل�شيفر املدعى عليها: 
BRIAN ROSARIO BARRA. الرقم ال�شخ�شي: 821136429 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

2321 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.6/15692/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: اإبراهيم �شيد 
قدره 236.774  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 880535962.  الرقم  اأحمد.  �شالمه 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثاء

رقم.الدعوى.9/8500/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة زين، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: محمد اأحمد 
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قدره 633.271  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 740750720.  الرقم  على.  جرامون 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.1/8964/2015/02

تبليغ.باحل�شور
عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
 .821314084 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMAD BILLAL ABDULL ABDULL MOJID

اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   245.712 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.1/10679/2015/02

تبليغ.باحل�شور
املدعية: �شركة فيفا، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: علي م�شلح 
ناجي م�شلح منيف. الرقم ال�شخ�شي: 850410576. مو�شوع الدعوى:  311.372 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.7/10628/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعية: ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. املدعى عليه: 
وائل اأمري عبداهلل ح�شن الطحان. الرقم ال�شخ�شي: 720800749. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 67.994 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى.1/11153/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة ريديك�س لل�شناعات ذ.م.م. وكيل املدعية: �شهناز علي عبداهلل طاهر  املدعى 
عليها: �شركة �شمر لند للمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 201510156. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1612.13 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.4/11921/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: معاذ �شالح عوده. الرقم ال�شخ�شي: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   761.332 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201510725

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.6/11335/2015/02
تبليغ.باحل�شور

البحرين.  اويلفيلد كون�شلتانت�س  للتاأمني الجتماعي. املدعى عليه: توب  العامة  الهيئة  املدعية: 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   559.816 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.6/9777/2015/02
تبليغ.باحل�شور

وزهرة محمد جعفر  العريبي  وح�شني محمد جعفر  دخيل  اأحمد  عا�شور  كاظم  زينب  املدعني: 
زينب محمد ح�شن ح�شني  عليها:  املدعى  العريبي.  وعبداحل�شني محمد جعفر  العريبي  ح�شن 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1540 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  علي. 
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املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.4/11062/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 RIYAZ عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
MOHAMMED. الرقم ال�شخ�شي: 790304554. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 823.946 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.6/11383/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة �شار لالملنيوم. وكيل املدعي: جعفر اأحمد مرهون. املدعى عليها موؤ�ش�شة كراج 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 1445  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الفرن. 

املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.7/12248/2015/02
تبليغ.باحل�شور

الدولية  للو�شاطة  ال�شومرية  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  وقدرة 611.516  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ذ.م.م. 

اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى.7/8880/2015/02
تبليغ.باحل�شور

�شركة  عليها  املدعى  املوؤيد.  توفيق  اأمين  املدعية:  وكيل  للم�شتودعات.  جمال  �شركة  املدعية: 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  للتكنولوجيا.  البحرين 

املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.9/10594/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 770366988.  الرقم   .MUHAMMAD ILYAS

496.612 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.8/8997/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل املدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليها: �شركة البيت 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ قدره 170.04  الدعوى: طلب  للمقاولت. مو�شوع  الزرق 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.9/10568/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 MARTA املدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل املدعية: �شلمى عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليها
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   791124924 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAGDALENA WIETESKA

قدره 173.514 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.9/11307/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة مينا تيليكوم، وكيلها عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: طه 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .681031751 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  ال�شيد  عبداهلل 

227.607 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.9/13205/2015/02
تبليغ.باحل�شور

الرقم  للمقاولت  مندورو  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   2529.689 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201512084 ال�شخ�شي: 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.1/9595/2015/02
تبليغ.باحل�شور

وال�شتائر.  للمظالت  الزميور  �شركة  املدعى عليها:  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 492.15 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.2/9894/2015/02

تبليغ.باحل�شور
ال�شلكيه والال�شلكيه. وكيل املدعية: علي محمد معتق ال  املدعية: �شركة البحرين لالت�شالت 
قري�س. املدعى عليه: TED MANTES MIRA. الرقم ال�شخ�شي 660826968. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 224.04 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 



76
العدد: 3232 - الخميس 22 أكتوبر 2015

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.8/15058/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 JANETTE املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. املدعى عليها
قدره100.454  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .660434318 ال�شخ�شي:  الرقم   .LE WARNE

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.6/11304/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  املدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .940512483 ال�شخ�شي:  الرقم  فرحنا.  بابكر  ال�شو  التجاين  حمدي 

مبلغ قدره 430.029 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.9/11517/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 MUHAMMAD عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  زين،  �شركة  املدعية: 
ZULFIQAR ALI. الرقم ال�شخ�شي: 791025993. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 265.139 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.9/10084/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: ان�س �شرحان 
�شليمان �شالمه ابو�شعيليك. الرقم ال�شخ�شي: 880306971. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 

150 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.9/8996/2015/02

تبليغ.باحل�شور
املدعية: �شركة ميتا تليكوم، وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. املدعى عليه: ح�شن ادم ريحان 
محمد �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 600520641. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره171.56 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثاء

رقم.الدعوى.2/13007/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 .ZEWDINESH AKLIL SAHLE عليه:  املدعى  الكواري.  فا�شل محمد  املدعي: محمد خليفة 
الر�شوم  مع  دنانري   505 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .841148600 ال�شخ�شي:  الرقم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.1/7815/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليهم:  املدعى  النها�س.  جعفر  ح�شني  املدعي:  وكيل  املناعي.  عبداهلل  اأحمد  دروي�س  املدعي: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 450  للمقاولت. مو�شوع  ابراج �شباح  اأحمد محمد جا�شم. موؤ�ش�شة 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.3/6324/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة ميناتيليكوم. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري املدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:650101014.  الرقم   .NUTTAPAK JANTARWAT

قدره 57.534 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.1/6874/2015/02

تبليغ.باحل�شور
 HABIB عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
SHAHADAT. الرقم ال�شخ�شي: 820743933. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ قدره 240.489 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.9/7967/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو. وكيل املدعية: عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: با�شم 
يو�شف عيد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 740702904. مو�شوع الدعوى  طلب مبلغ قدره 307.44 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.1/8501/2015/02
تبليغ.باحل�شور

موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  وكيلها  زين،  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   1367.598 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شالح.  علي  عبداهلل  مريزا 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.8/16532/2012/02
تبليغ.باحل�شور

املدعي: اأحمد علي اأحمد �شلمان. املدعى عليه: جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري  �شفة الدعوى: 
الكائنة يف )الكورة( من املنامة وذلك با�شم املدعي  العقار )اأر�س(  باإثبات ملكية  1- احلكم 
مبوجب الفري�شة ال�شرعية رقم 2012/1043م والبالغ م�شاحه العقار 11016،954 قدم مربع. 
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2- احلكم بالزام املدعى عليها باإ�شدار وثيقة عقاريه بذلك.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى الثالثة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/11/15م لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.9/10019/2015/02
تبليغ.باحل�شور

الدعوى:  للعبايات. مو�شوع  املتاألقة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
طلب مبلغ قدره 652.532 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/07 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى.4/8999/2015/02

تبليغ.باحل�شور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. املدعى عليها: �شركة زيزو للمقاولت الرقم ال�شخ�شي: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   878.521 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201508182

ومقابل اأتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنني 2015/12/7 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى.5/11912/2015/02
تبليغ.باحل�شور

مو�شوع  العاملية  باك  بيك  �شركة  عليها:  املدعى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 435.215 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثنني 2015/12/07 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى.9/9462/2015/02

تبليغ.باحل�شور
املدعى  املدفعي  علي  جعفر  �شو�شن  املدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
عليها: �شركة كوبي �شتيل ليمتد )فرع ل�شركة اأجنبيه(. مو�شوع الدعوى:  1347.884 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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     لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
يوم الثالثاء 2015/12/07 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى.1/14523/2015/02

تبليغ.باحل�شور
املدعي: م�شنع اآل عبا�س لإنتاج البالط. مبنى 1212 طريق 5524 جممع 955 حفرية. املدعى 
عليها: حنان يو�شف. مبنى 460 طريق 509 جممع 305 املنامة. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/11/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي.اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى.4/15029/2015/02

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
اأيوب.ح�شني.�شتيوي.عكا�شة

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى اأيوب ح�شني �شتيوي عكا�شة. 
الرقم ال�شخ�شي: 420103414. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر  دين للمتوفى 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.3/15010/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

محمد.برويز.محمد.ح�شني
الرقم  ح�شني  محمد  برويز  محمد  تركة  دعوى  فتح  عن  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 510130860. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.8/10006/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفاة

فاطمة.ح�شن.اأحمد.ال�شيخ.العريبي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفاة فاطمة ح�شن اأحمد ال�شيخ 
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العريبي. الرقم ال�شخ�شي: 690017081. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/10/26 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.1/2386/2015/02
بدل.فاقد.لوثيقة.عقاريه

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي ا�شامه من�شور عبداهلل ح�شني ابوح�شني 
وغريه. قد اأقاموا هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل للحكم بالزام املدعى عليها باإ�شدار 
وثيقة بدل فاقد للمدعني للعقار الكائن يف �شرتة واديان وامل�شجل برم الت�شجيل 1973/5581م 

ورقم املقدمة 1973/3062 م. والزام املدعى عليها بت�شجيل ذالك ب�شجالتها الر�شمية.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/9 موعد نظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.4/4144/2015/2
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

ح�شن.علي.عبدالعزيز.عبداهلل
عبدالعزيز  علي  ح�شن  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
باأية  يدعي  من  اأو  املذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .630120846 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/9 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.2/15128/2015/2
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

محمد.عبداهلل.محمد.ح�شني.جمال
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد عبداهلل محمد ح�شني 
جمال. الرقم ال�شخ�شي: 891112839. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
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يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/11/25 
لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
رقم.الدعوى:.9/9856/2015/2

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
اأحمد.محمد.جمعه.ابل

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى اأحمد محمد جمعه ابل الرقم 
ال�شخ�شي: 311100023. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/10/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.9/15343/2015/2
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

مريزا.ح�شن.اإبراهيم.العويناتي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى مريزا ح�شن اإبراهيم العويناتي. 
الرقم ال�شخ�شي: 450028194. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر  الثنني 2015/11/23  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.9/15169/2015/2
فتـح.دعوى.تركة.املتوفى

عبدالر�شول.�شلمان.ح�شني.امللك
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى عبدالر�شول �شلمان ح�شني 
امللك. الرقم ال�شخ�شي: 380103672. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى:.8/15495/2015/2
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
علي.اإبراهيم.جمعه.املقله

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى علي اإبراهيم جمعه املقلة 
الرقم ال�شخ�شي: 650102177. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر  الثنني 2015/11/23  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.6/15403/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

وليد.محمد.ح�شن.ال�شمادي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى وليد محمد ح�شن ال�شمادي. 
الرقم ال�شخ�شي 590920847. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر  الثنني 2015/11/23  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.3/15413/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

حبيب.علي.جا�شم.محمد.عبداهلل
املتوفى حبيب علي جا�شم محمد  تركة  فتح دعوى  ال�شاد�شة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي 480113408. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى.1/21749/2014/02
اإثبات.ملكية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي عبداحل�شني غريب رم�شان  ر�شتم قد 
اأقام هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالبًا فيها احلكم بثبوت ملكية املدعي 
للعقار مو�شوع الدعوى واملقيد باملقدمة رقم 1994/8358 والوثيقة رقم 85249، والزام املدعى 

عليها الثانية بت�شجيل ذالك يف �شجالتها الر�شمية وثيقة العقار.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/9 موعد نظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.1/1795/2013/02
تبليـغ.باحل�شـور

�شفـة  والتكيف.  للتربيد  التكنلوجيا  م�شنع  عليه:  املدعى  والتجارة.  ال�شناعة  وزارة  املدعية: 
الدعوى: تعيني محكم.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شها 
اأو بوكيل عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/10

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
رقم.الدعوى.3/7375/2015/02

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
يو�شف.علي.عبداهلل.العجمي

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى يو�شف علي عبداهلل العجمي. 
الرقم ال�شخ�شي: 300016556. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/10 لنظر  دين للمتوفى 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.3/11670/2015/02
بدل.فاقد.لوثيقة.عقارية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي من�شور علي محمد ال�شيد. قد اأقام 
هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالب فيها احلكم باإ�شدار اأربع وثائق ملكية 

لقطع الأرا�شي اململوكة له:
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1. قطعة اأر�س كائنة مبنطقة ال�شناب�س رقم املقدمة 2000/5033 ورقم الوثيقة 51926.

2. قطعة اأر�س كائنة مبنطقة ال�شناب�س رقم املقدمة 2000/5032 ورقم الوثيقة 52021.

3. قطعة اأر�س كائنة مبنطقة اجلنبية رقم املقدمة 2002/5307 ورقم الوثيقة 115421.

4. قطعة اأر�س كائنة مبنطقة اجلنبية رقم املقدمة 2002/5306 ورقم الوثيقة 115422.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/9 موعد نظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.4/9098/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

اإبراهيم.ح�شني.اأحمد.حجري
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى اإبراهيم ح�شني اأحمد حجري. 
الرقم ال�شخ�شي: 420102337. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر  الثنني 2015/11/23  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/10092/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

�شالح.عبداهلل.بدر.ال�شادة
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى �شالح عبداهلل بدر ال�شادة، 
الرقم ال�شخ�شي: 610700103. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر  الثنني 2015/11/23  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/9041/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

عبا�س.امان.اهلل.محمد.�شادق
محمد  اهلل  امان  عبا�س  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
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�شادق. الرقم ال�شخ�شي: 460106570. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.3/8431/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
نا�شر.اأحمد.خان.�شمد

�شمد،  خان  اأحمد  نا�شر  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 570142377. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر  الثنني 2015/11/23  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/8486/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

عبداهلل.محمد.اإبراهيم.مطر
اإبراهيم  محمد  عبداهلل  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
مطر. الرقم ال�شخ�شي: 420003673. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.6/8936/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفاة

زينب.علي.ر�شا
الرقم  ر�شا.  علي  زينب  املتوفاة  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
اأن  عليه  باأية حقوق  يدعي  اأو من  املذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي: 370015177. 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
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لنظر  الثنني 2015/11/23  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفاة  دين 
الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
رقم.الدعوى.4/15788/2015/02

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
مبارك.جمال.مبارك.محمد.بوعنق

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى مبارك جمال مبارك محمد 
بوعنق. الرقم ال�شخ�شي: 870402579. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/8 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.6/15742/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

محمد.اأحمد.�شلمان.�شعيد
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد اأحمد �شلمان �شعيد 
الرقم ال�شخ�شي: 140005358. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر   2015/12/8 الثالثاء  يوم  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.1/15820/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

اأحمد.خليل.اإبراهيم.ال�شفاف
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى اأحمد خليل اإبراهيم ال�شفاف. 
الرقم ال�شخ�شي: 400032619. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر   2015/12/8 الثالثاء  يوم  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى.5/15538/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

محمد.ر�شي.عي�شى.محمد.الكمي�س
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد ر�شي عي�شى محمد 
الكمي�س. الرقم ال�شخ�شي: 540115410. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/8 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.1/15607/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة
ابت�شام.عبيد.برام.النور

النور  برام  عبيد  ابت�شام  املتوفاة  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 650325311. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
 2015/12/8 الثالثاء  يوم  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفاة  دين  ذمته 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.6/15787/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

ح�شني.علي.اأحمد.عي�شى.الدقاق
عي�شى  اأحمد  علي  املتوفى ح�شني  تركة  دعوى  فتح  ال�شاد�شة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الدقاق. الرقم ال�شخ�شي: 660302772. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/8 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى.3/16013/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

مق�شود.قا�شر.طالب
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى مق�شود قا�شر طالب الرقم 
ال�شخ�شي: 581219279. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة الأربعاء 2015/12/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/16198/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

فريد.يو�شف.اأحمد.ال.محمود
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى فريد يو�شف اأحمد ال محمود 
الرقم ال�شخ�شي: 540107611. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/12/13 لنظر 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.8/16274/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
جورج.بوثني.برواكال.�شام

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى جورج بوثني برواكال �شام 
الرقم ال�شخ�شي: 480601577. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر  الثنني 2015/12/14  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/16273/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

محمد.�شادق.�شفي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد �شادق �شفي الرقم 
ال�شخ�شي: 620133503. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
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بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.3/16321/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
محمد.مح�شن.هولدير

الرقم  هولدير  مح�شن  محمد  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 571007384. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/16278/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

زمري.ح�شني.�شاه
الرقم  �شاه  ح�شني  زمري  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 650306120. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/12/13 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/16295/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

اأحمد.�شامل.اأحمد.عبداهلل
الرقم  اأحمد عبداهلل  اأحمد �شامل  ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة  تعلن املحكمة الكربى املدنية 
ال�شخ�شي: 620123613. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 2015/12/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.6/16390/2015/2
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
ر�شا.عبداهلل.�شعود.�شهاب

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى ر�شا عبداهلل �شعود �شهاب، 
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الرقم ال�شخ�شي: 660030497. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/12/13 لنظر 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/23415/2014/02
تبليغ.باحل�شـور

املدعي: مروان اأحمد ه�شام  زيني. وكيله املحامي: اأمين توفيق املوؤيد. املدعى عليها �شركة ار اي 
البحرين. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام املدعى عليها بدفع مبلغ قدره 86086/452 

دينارًا.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/12/13 موعد نظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة....

رقم.الدعوى:.4/16505/2015/2
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
زاهد.اقبال.محمد.لطيف

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى زاهد اقبال محمد لطيف 
الرقم ال�شخ�شي: 510105955. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.9/16671/2015/2
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة
بهية.علي.محمد.الغامن

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفاة بهية علي محمد الغامن الرقم 
اأن  عليه  باأية حقوق  يدعي  اأو من  املذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي: 460107364. 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر  الثنني 2015/12/14  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفاة  دين 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى.9/6864/2014/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: ال�شيخه ح�شه را�شد عبداهلل ال خليفة. املدعى عليها: �شركة عقار للمقاولت ذ م م. 
دينارًا   41000/000 وقدرة  مبلغ  للمدعية  تدفع  بان  عليها  املدعى  اإلزام  طلب  الدعوى:  �شفة 

�شامال الر�شوم قدرها 916/500 والفوائد ومقابل اتعاب املحاماة.
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة اعاله باحل�شور مبن ميثلها 

او بوكيل عنها وذلك جلل�شة يوم الثالثاء 2015/12/14.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/16508/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

عثمان.غني.راتهور
الرقم  راتهور  غني  عثمان  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 880727730. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/12/14 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/9380/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

ح�شن.اإبراهيم.عبداهلل.الزاكي
عبداهلل  اإبراهيم  ح�شن  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الزاكي. الرقم ال�شخ�شي: 390103845. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/24 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.6/9245/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

عبدالعزيز.يو�شف.محمد.عبداهلل.بوجريي
يو�شف محمد  املتوفى عبدالعزيز  تركة  فتح دعوى  ال�شاد�شة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
عبداهلل بوجريي. الرقم ال�شخ�شي: 520055330. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي 
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باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء  على كل من يف ذمته دين للمتوفى 

2015/11/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.9/9856/2015/2
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
اأحمد.محمد.جمعه.ابل

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى اأحمد محمد جمعه ابل الرقم 
ال�شخ�شي: 311100023. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى.9/10801/2011/02
اإثبات.ملكية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعية خاتون كاظم عدنان محمد علي املو�شوي 
والت�شجيل  امل�شاحة  الدعوى �شد جهاز  اأقامت هذه  قد  املحامي عبدالرحمن اخل�شرم.  وكيلها 
العقاري طالبة فيها احلكم بثبوت ملكية العقار مل�شتحقها 3400 �شهم من ا�شل 19400 �شهم من 
جمموع امل�شاحة الكلية 326 مرت مربع مبا يعادل م�شتحق املطلوب اثباته57.09 مرت مربع اي ما 

يعادل 3509.064 قدم مربع وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعية اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 2015/11/25 موعد نظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.5/16706/2015/2
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

فا�شل.عبداهلل.علي.املحميد
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى فا�شل عبداهلل علي املحميد. 
الرقم ال�شخ�شي: 580303586. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأنه على كل من يف  واأربعني يوما، كما  اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة 
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ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/9 لنظر 
الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
رقم.الدعوى.9/14474/2015/02

تبليغ.باحل�شور
عليها:  املدعى  املال.  عي�شى  جمال  املدعية:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 

�شركة اليد العربية للمقاولت. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالث للمدعى عليها املذكورة اعاله باحل�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الثنني 2015/11/2م موعد نظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.7/22170/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعية: �شركة اخلليج العقارية الأولى. وكيل املدعية: املحامي ا�شامة اأنور. املدعى عليه: عي�شى 
محمد ح�شني غلوم. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالث للمدعى عليه املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه او بوكيل 
عنه وذلك جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/3م موعد نظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.7/231/2015/02

تبليغ.باحل�شور
عليها  املدعى  الوداعي.  ها�شم  املدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 

الأولى: ا�شيا يو�شف علي يو�شف. املدعى عليه الثاين: ر�شي علي يو�شف امان
مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.    

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة للمدعى عليهما املذكورين اعاله باحل�شور بنف�شهما 
او بوكيل عنهما وذلك جلل�شة يوم الثنني 2015/11/2م موعد نظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.7/14937/2015/02

تبليغ.باحل�شور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى املال. املدعى عليها: �شركة جلف 
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انرتيورز. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالث للمدعى عليها املذكورة اعاله باحل�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك جلل�شة 2015/11/3م موعد نظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.8/14945/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعى عليها: مقاولت  املال.  وكيلها جمال عي�شى  الجتماعي.  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
جبل الدخان للحفر. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون. 

     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالث للمدعى عليها املذكورة اعاله باحل�شور بنف�شه او 
بوكيل عنه وذلك جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/3م موعد نظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى.9/14502/2015/02

تبليغ.باحل�شور
املدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلته املحامية لولوة العو�شي. املدعى عليه: خواجة �شرف 
الدين خواجة – KHAWAJA SHARFUDDIN KHWAJA. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

مطالبة ديون. 
     لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالث للمدعى عليه املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه او بوكيل 

عنه وذلك جلل�شة يوم الثالثاء 2015/11/3م موعد نظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى.5/16785/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
جورجن.فردرخ.بوجنيل

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى جورجن فردرخ بوجنيل الرقم 
ال�شخ�شي: 541020684. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى.3/6601/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

يو�شف.محمد.�شعد.محمد
الرقم  محمد.  �شعد  محمد  يو�شف  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 540107751. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/8 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.5/9769/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

مع�شومة.محمد.علي.الزاكي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى مع�شومة محمد علي الزاكي   
الرقم ال�شخ�شي: 720701732. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
لنظر  الثنني 2015/12/14  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.8/12208/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

اأحمد.علي.اأحمد.�شالح.املويل
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى اأحمد علي اأحمد �شالح املويل. 
الرقم ال�شخ�شي: 580057470. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س 2015/12/10 لنظر 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى.3/8221/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

محمد.ر�شا.ال�شيد.جواد.محمود.قاهري
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد ر�شا ال�شيد جواد محمود 
قاهري الرقم ال�شخ�شي: 340004886. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/24 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.7/8488/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة

مرمي.اأحمد.�شلمان.كيك�شو
كيك�شو.  �شلمان  اأحمد  املتوفاة مرمي  تركة  فتح دعوى  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 120000830. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/11/24 لنظر  دين للمتوفاة 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.2/7109/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

اإبراهيم.اأحمد.محمد.املطاوعة
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة اإبراهيم اأحمد محمد املطاوعة الرقم 
ال�شخ�شي: 300024614. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثنني 2015/11/23 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.7/8622/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

محمد.عادل.عبدالرحمن.مويل.بخ�س
الرقم  بخ�س  مويل  عبدالرحمن  عادل  محمد  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 650117883. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
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بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/11/22 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.5/9528/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

في�شل.عبداحلميد.محمد.جا�شم
محمد  عبداحلميد  في�شل  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 520106466. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/12/8 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.1/10066/2015/02
تبليغ.باحل�شور

املدعي: عي�شى اأنور عبدالقادر وكيله املحامي با�شم ال�شفاف. املدعى عليه: روبرت كومار. �شقة 
21 مبنى 60 طريق 3003 جممع 330 املنامة. �شفـة الدعوى: ديون.

لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/12/9 ليعلم.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى.9/9419/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
محمد.عو�س.�شامل.را�شد

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى محمد عو�س �شامل را�شد الرقم 
ال�شخ�شي: 580115364. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 2015/11/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.2/13040/2014/04
بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني العقار اخلا�س باملحكوم عليه/ �شركة العرين 
وذلك   )141345( رقم  والت�شجيل   )7866/2006( رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  القاب�شه 
بتاريخ 2015/11/16 على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره 229000 دينارًا )مائتان وت�شعة 

وع�شرون األف دينارًا(.
فعلى كل من لديه رغبه يف ال�شراء مراجعة الدلل/ علي ح�شن ال�شائغ هاتف )36666014( 
)36999938( اأو مكتب التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ 

رقم 2/13040/2014/04. 
محكمة.التنفيذ.الرابعة.
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ا�شتدراك

ي�شحح قرار ال�شتمالك رقم )38( ل�شنة 2011 وقرار ال�شتمالك رقم )36( ل�شنة 
با�شم  امل�شجلني  العقارين  با�شتمالك  اخلا�شني  الر�شمية،  املن�شوران يف اجلريدة   2011
رقم  املقدمتني  ح�شب  املحرق  يف  الكائن  خليفة،  اآل  عبدالرحمن  بن  اهلل  عطية  ال�شيخ 
1373/515 ورقم 1360/777، بحيث يكون القراران حتت رقم )38( ل�شنة 2011 با�شم 
ال�شيخ عبدالعزيز بن عطية اهلل بن عبدالرحمن اآل خليفة، وذلك لدمج املالك للعقارين 

يف عقار واحد وقم )02026682( وح�شب املقدمة رقم 2012/6553.
لذا لزم التنويه.


