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.اأمر.ملكي.رقم.)16(.ل�شنة.2016
باإن�شاء.ال�شندوق.الملكي.ل�شهداء.الواجب

نحن.حمد.بن.عي�شى.اآل.خليفة.......................ملك.مملكة.البحرين.
بعد الطالع على الد�شتور،

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 
احلكومة وتعديالته،

والأمن  البحرين  دفاع  قوة  واأفراد  ل�شباط  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  قانون  وعلى 
العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976 وتعديالته،

اأمرنا.بالآتي:
املادة.الأولى

َنة قرين كلٍّ منها،  يف تطبيق اأحكام هذا الأمر، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ
ما مل يقت�ِس �شياق الن�س غري ذلك:

ال�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب. ال�شندوق 1
الهيئة العليا لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب. الهيئة 2

رئي�س الهيئة العليا لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب.. رئي�س.الهيئة 3
العمليات  يف  اإ�شابته  نتيجة  ُي�شت�شَهد  الذي  الفرد  اأو  ال�شابط 
احلربية اأو اأثناء ال�شتباك مع اأيِّ فئات م�شلحة اأو غري م�شلحة، اأو 
ب�شبب الأعمال الإرهابية داخل مملكة البحرين اأو خارجها، اأثناء 

قيامة بعمله اأو ب�شبب اأدائه لواجبات وظيفته.

ال�شهيد.الع�شكري 4

داخل  الإرهابية  الأعمال  ب�شبب  ُي�شت�شَهد  مدين  عام  موظف  اأيُّ 
اأدائه  ب�شبب  اأو  بعمله  قيامه  اأثناء  خارجها،  اأو  البحرين  مملكة 

لواجبات وظيفته.

ال�شهيد.املدين 5

اجلهاز الإداري لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب. اجلهاز 6
مدير اجلهاز الإداري لل�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب. املدير 7
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املادة.الثانية
ُين�شاأ �شندوق ي�شمى )ال�شندوق امللكي ل�شهداء الواجب( يخ�شع لإ�شراف هيئة عليا برئا�شة 

ويل العهد، ويتبع هذا ال�شندوق الديوان امللكي.
املادة.الثالثة

يقوم ال�شندوق بتقدمي العون وامل�شاندة للم�شتحقني عن ال�شهيد، من خالل �شرف بع�س 
ودون  مزايا،  من  ب�شرفه  املخت�شة  اجلهات  تقوم  ما  اإلى  اإ�شافة  وال�شتحقاقات،  التعوي�شات 
امل�شا�س با�شتمرارية �شرف تلك املزايا. ويتم حتديد املبالغ امل�شروفة للم�شتحقني عن ال�شهيد 

بقرار من الهيئة العليا لل�شندوق.
املادة.الرابعة

ل من رئي�س ونائب للرئي�س و�شبعة اأع�شاء ي�شدر  اأ- ت�شرف على اإدارة ال�شندوق هيئة عليا ت�شكَّ
بتعيينهم ومدة ع�شويتهم قرار من رئي�س الهيئة.

ب- يكون للهيئة جميع ال�شالحيات الالزمة لتحقيق اأغرا�س ال�شندوق، وعلى وجه اخل�شو�س:
1- ر�شم ال�شيا�شة العامة لإدارة وا�شتثمار ال�شندوق.

ع النظم الكفيلة ب�شمان تنفيذ الغر�س من ال�شندوق. 2- و�شْ
ع الهيكل التنظيمي لل�شندوق، واإ�شدار اللوائح يف  امل�شائل املتعلقة ب�شري العمل فيه. 3- و�شْ

4- اعتماد امليزانية ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي لل�شندوق.
م من مدير اجلهاز الإداري. 5- النظر بالتقارير الدورية التي تقدَّ

املادة.اخلام�شة
ل الهيئة يف اأول اجتماع لها جهازًا اإداريًا لل�شندوق من املتخ�ش�شني يف ال�شئون الإدارية  اأ- ت�شكِّ

واملالية لإدارة �شئون ال�شندوق.
ب- ُيعنيَّ مدير اجلهاز بقرار من رئي�س الهيئة.

ج- يكون مدير اجلهاز م�شئوًل اأمام الهيئة عن �شري اأعمال ال�شندوق، وله على وجه اخل�شو�س 
القيام مبا يلي:

1- تنفيذ قرارات الهيئة.
2- و�شع املقرتحات الالزمة لتحقيق اأغرا�س ال�شندوق.

3- اإدارة وت�شريف �شئون ال�شندوق الفنية والإدارية واملالية، ومتابعة �شري العمل فيه.
4- رْفع تقارير دورية للهيئة.

5- اأية اأعمال اأخرى تكلفه بها الهيئة.
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املادة.ال�شاد�شة
اأ- تكون لل�شندوق ميزانية م�شتقلة ت�شتمل على اإيراداته وم�شروفاته، وتبداأ ال�شنة املالية وتنتهي 

مع بداية ونهاية ال�شنة املالية للدولة.
ب- تتكون موارد ال�شندوق مما يلي:

1- الأموال التي يخ�ش�شها الديوان امللكي لل�شندوق.
اأو  الهبة  اأو  التربع  الأفراد واملوؤ�ش�شات عن طريق  التي يتطوع بتقدميها  2- املنح والهبات 

الو�شية اأو الوقف التي توافق عليها الهيئة.
3- اأية مواد اأخرى تقرر الهيئة اإ�شافتها.

ج- ُيفتح ح�شاب خا�س لأموال ال�شندوق يف اأحد امل�شارف، ويراعى ترحيل الفائ�س من هذا 
احل�شاب يف نهاية كل �شنة اإلى ميزانية ال�شنة التي تليها.

املادة.ال�شابعة
يرفع مدير اجلهاز تقريرًا �شنويًا اإلى الهيئة العليا، يت�شمن نتائج عمل ال�شندوق واحل�شابات 
املقرتحة  واحللول  ال�شندوق  اأداء  معوقات  يحدد  كما  لتطويره،  الالزمة  واملقرتحات  اخلتامية 

لتفاديها.
املادة.الثامنة

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

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1437هـ
املوافق: 4 اأبـــــــــــريـــــــــــــــــل 2016م
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.قرار.رقم.)16(.ل�شنة.2015
.باإعادة.ت�شكيل.اللجنة.التنفيذية.لبرنامج.العمل.

لتعزيز.الحوكمة.في.الموؤ�ش�شات.الحكومية

رئي�س جمل�س الوزراء،
املوؤ�ش�شات  حوكمة  دليل  اعتماد  2013ب�شاأن  ل�شنة   )13( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

احلكومية والربنامج التنفيذي للتطبيق، 
وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2013 ب�شاأن اللجنة التنفيذية لربنامج العمل لتعزيز احلوكمة 

يف املوؤ�ش�شات احلكومية،
وبناء على عر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

يعاد ت�شكيل "اللجنة التنفيذية لربنامج العمل لتعزيز احلوكمة يف املوؤ�ش�شات احلكومية"، 
برئا�شة ال�شيد محمد بن اإبراهيم املطوع، وزير �شئون جمل�س الوزراء، وع�شوية كل من:

1( اأحمد زايد الزايد                                 رئي�س ديوان اخلدمة املدنية.
2( محمد علي القائد                                 الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.

3( الدكتور رائد محمد بن �شم�س              مدير عام معهد الإدارة العامة.
4( ندى اأحمد يا�شني                                  م�شت�شار الإدارة الر�شيدة يف وزارة �شئون جمل�س الوزراء.

5( اإبراهيم علي التميمي                           مديـر اإدارة املعلومــات يف ديـوان �شـــاحب ال�شـــمــو 
                                                                   امللكي رئي�س الوزراء.

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة �شنتني، ويجوز جتديد هذه املدة ملدد اأخرى مماثلة.

مادة.)2(
على وزير �شئون جمل�س الوزراء واملعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 
من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.                                                                                                                          

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

�شدر بتاريخ: 25 جمادى الآخرة 1437هــ
املـــــــوافـــــــق:  3 اأبــــــــريــــــــــــــــــــل 2016م
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.قرار.رقم.)17(.ل�شنة.2016
بت�شكيل.مجل�س.تنظيم.مزاولة.المهن.الهند�شية

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على  القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن تنظيم مزاولة املهن الهند�شية، 

وعلى الأخ�س املادة )5( منه،
واللجان  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  مكافاآت  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )19( رقم  املر�شوم  وعلى 

احلكومية،
وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جلنة تنظيم مزاولة املهن الهند�شية،

وعلى القرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبنح مكافاآت لروؤ�شاء 
واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ،

وبناًء على اقرتاح  وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُي�شكل  جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�شية  وُي�شار اإليه يف هذا القرار بكلمة )املجل�س(، 
على النحو الآتي :

1- املهند�س عبداملجيد ب�شري الق�شاب                               رئي�شًا
2- املهند�شة وفاء عبدالرحمن املن�شوري                           نائبًا للرئي�س 

3- املهند�شة عفت ر�شا ح�شني 
4- املهند�س م�شعود اإبراهيم الهرمي 

5- املهند�س غازي �شعيد ال�شالح 
6- املهند�س عمار را�شد اخل�شرم                                         اأع�شاء

7- املهند�س عبدالغني عبدالنبي خلف 
8- املهند�شة �شهربان اأحمد ح�شني �شريف 

9- املهند�س ثامر محمد �شالح الدين 
وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س  ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدة اأخرى مماثلة. 
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املادة.الثانية
يكون للمجل�س الخت�شا�شات املن�شو�س عليها يف القانون رقم )51( ل�شنة 2014 يف �شاأن 

تنظيم مزاولة املهن الهند�شية ولئحته التنفيذية.

املادة.الثالثة
حتدد مكافاآت رئي�س واأع�شاء املجل�س طبقًا  للمر�شوم رقم )19( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافاآت 
روؤ�شاء واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية ،والقواعد الواردة بالقرار رقم )25( ل�شنة 2015 
احلكومية  واللجان  املجال�س  واأع�شاء  لروؤ�شاء  مكافاآت  مبنح  اخلا�شة  والقواعد  املعايري  ب�شاأن 

وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة واإجراءات التنفيذ.

املادة.الرابعة
ُيلغى القرار رقم )11( ل�شنة 2013 باإعادة ت�شكيل جلنة تنظيم مزاولة املهن الهند�شية.

املادة.اخلام�شة
على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية .

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

�شدر بتاريخ: 25 جمادى الآخرة 1437هــ
املـــــــوافـــــــق:  3 اأبــــــــريــــــــــــــــــــل 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)28(.ل�شنة.2016

ب�شاأن.الترخي�س.باإن�شاء.دار.ح�شانة.الريان

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء دور احل�شانة، املعدل بالقرار رقم )46( 
ل�شنة 2014،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر.الآتي:
مادة)1(

�س لل�شيدة حت�شني محمد �شم�س الدين باإن�شاء دار ح�شانة الريان ملدة �شنتني حتت  ُيرخَّ
قيد )03/ د ح/2016(.

مادة)2(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر يف: 19 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــوافــق: 28 مــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)29(.ل�شنة.2016

ب�شاأن.الترخي�س.باإن�شاء.دار.ح�شانة.الحديقة.ال�شغيرة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء دور احل�شانة، املعدل بالقرار رقم )46( 
ل�شنة 2014،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر.الآتي:
مادة)1(

�س لل�شيدة جميلة حبيب اأحمد باإن�شاء دار ح�شانة احلديقة ال�شغرية ملدة �شنتني حتت  ُيرخَّ
قيد )04/ د ح/2016(.

مادة)2(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر يف: 14 جمادى الآخرة 1437هـ
املــوافــق: 23 مــــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)30(.ل�شنة.2016

.ب�شاأن.اإلغاء.ترخي�س.معهد.الخليج.لدرا�شات.التاأمين
خا�شة" تدريبية. "موؤ�ش�شة.

 
وزير العمل والتنمية الجتماعية: 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  1998ب�شاأن  ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 
والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2007 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء معهد اخلليج لدرا�شات لتاأمني،

وا�شتنادًا اإلى الطلب املقدم من مالك الرتخي�س لإلغاء الرتخي�س،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب،

قرر.الآتي
مادة.-1-

اخلليج  معهد  �شركة  لل�شادة   2007 ل�شنة   )23( رقم  بالقرار  ال�شادر  الرتخي�س  ُيلغى 
لدرا�شات التاأمني �س.م.ب مقفلة املقيد يف ال�شجل التجاري حتت رقم )1-65565( با�شم معهد 

اخلليج لدرا�شات التاأمني.

مادة.-2-
على الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
  

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شدر يف: 18 جمادى الآخرة 1437هـ
املــوافــــــق: 27 مــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)57(.ل�شنة.2016

ب�شاأن.تغيير..ت�شنيف.عقار.بعد.التق�شيم.في.منطقة.الجنبية.– مجمع.575

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

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

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

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

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

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

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

)28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية ،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

يغري ت�شنيف العقار رقم 05044506 بعد التق�شيم الكائن مبنطقة اجلنبية جممع 575اإلى 
ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل اأ )RHA( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 
وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.
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مادة.)2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

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

�شدر بتاريخ: 12 جمادى الآخرة 1437هـ 
املــــــوافــــــــق: 21مــــــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)60(.ل�شنة.2016

.ب�شاأن.تعديل.ت�شنيف.اأجزاء.من.العقارات.
وتحديث.المخطط.العام.في.منطقة.�شمال.�شلماباد.-..مجمع.712-702

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

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

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

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

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

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

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

)28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية ،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

يعدل  ت�شنيف اأجزاء من العقارات ويحدث املخطط العام يف منطقة �شمال �شلماباد جممع 
ال�شرتاطات  عليها  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ملا  وفقًا   )712-702(

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

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

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

�شدر بتاريخ: 13 جمادي الآخرة 1437هـ 
املــــــوافــــــــق: 22مــــــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)61(.ل�شنة.2016

ب�شاأن.تغيير..ت�شنيف.عقار..في.منطقة.باربار.– مجمع.518

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

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

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

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

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

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

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

)28( ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية ،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

ت�شنيف  اإلى   518 جممع  باربار   مبنطقة  الكائن   05016562 رقم  العقار  ت�شنيف  يغري 
مناطق اخلدمات العامة )PS( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه 

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

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

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

�شدر بتاريخ: 13 جمادىالآخرة 1437هـ 
املــــــوافــــــــق: 22 مــــــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة.�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
اإدارة.ال�شتمالك.والتعوي�س

قرار.لجنة.التثمين.في.الجل�شة.رقم.)47(.ل�شنة.2016

اإن جلنة التثمني بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 
ثاين  اأحمد  عبداهلل  ال�شيد/  ملك  تثمني  قررت  قد  العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن 
البوعينني، الكائن يف املحرق، امل�شجل باملقدمة رقم 1973/4241، وذلك يف جل�شتها رقم )47( 
ل�شنة 2016، بتاريخ 15 مار�س 2016، ب�شعر 376/740 دينارًا بحرينيًا )ثالثمائة و�شتة و�شبعني 
املربع لالأر�س. ويف حالة العرتا�س يرجى تقدمي  للمرت  فل�شًا فقط(  واأربعني  �شبعمائة  دينارًا 

ا�شتئناف اإلى اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخ هذا الإ�شعار.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه ُيعترَب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك 
الت�شال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(، بناية مدينة الذهب 

باملنامة، لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

مدير.اإدارة.ال�شتمالك.والتعوي�س
حمود.بن.اإبراهيم.اآل.خليفة
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ك�شف.الموازنة.ال�شنوية.والح�شاب.الختامي
لجمعية.الأ�شالة.الإ�شالمية
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ك�شف.الموازنة.ال�شنوية.والح�شاب.الختامي
لجمعية.التجمع.القومي.الديمقراطي
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ك�شف.الموازنة.ال�شنوية.والح�شاب.الختامي
لجمعية..ال�شورى.الإ�شالمية
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ك�شف.الموازنة.ال�شنوية.والح�شاب.الختامي
لجمعية.ال�شف.الإ�شالمي
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ك�شف.الموازنة.ال�شنوية.والح�شاب.الختامي
لجمعية.المنبر.الوطني.الإ�شالمي
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ك�شف.الموازنة.ال�شنوية.والح�شاب.الختامي
لجمعية.الوفاق..الوطني.الإ�شالمية
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وزارة.ال�شناعة.والتجارة
اإعالنات.مركز.البحرين.للم�شتثمرين

اإعالن.رقم.)196(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.م�شاهمة.بحرينية.مقفلة.معفاة/.مقيمة

اإلى.�شركة.ال�شخ�س.الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب التميمي وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن موؤ�ش�شي ال�شركة امل�شاهمة 
البحرينية املقفلة املعفاة امل�شماة )كيب اإي�شت �س.م.ب معفاة/ مقيمة(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 44543، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة املذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 
يف  اأ�شهمها  كامل  عن  ليمتد(  اأوفر�شيز  كيب  )�شركة  الأول  ال�شريك  تناُزل  على  بناًء  الواحد، 

ال�شركة الأم ل�شالح الطرف الآخر وهي )�شركة جمموعة كيب خلدمات ال�شناعة ليمتد(.
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.)197(.ل�شنة..2016..
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)ريت�س.للديكور.الداخلي.ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  الداخلي  للديكور  )ريت�س  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
من  و�شطبها  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ،  1-84299 رقم  القيد 
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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اإعالن.رقم.)198(.ل�شنة..2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)�شيتي.تايلز.تريدينغ.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )�شيتي تايلز تريدينغ ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم66362-1 ، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية.
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة )325( من قانون 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( لعام 2001. وعماًل بن�س املادة )335( 
التقدم  اإلى  اعرتا�س  لديه  من  وكل  ال�شركة  دائني  جميع  امل�شفي  يدعو  ال�شركات  قانون  من 
مدة  خالل  لالعرتا�س  رة  واملربِّ دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه 

اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 
 

اإعالن.رقم.)199(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ت�شامن

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب نبيل عبداهلل اأحمد ال�شاعي، نيابة عن موؤ�ش�شي �شركة الت�شامن امل�شماة )عبداهلل محمد 
القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،698 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  و�شركائه(،  الكوهجي  يو�شف 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال م�شرح به مقداره ثمانون 

األف )80.000( دينار، وباإدخال �شركاء جدد فيها.
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.)200(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية
اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ نا�شر عبداهلل عبدالرحمن رمزي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )لورينزو للتجارة(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 50475 والتي تزاول اأن�شطة ا�شترياد وت�شدير وبيع املالب�س اجلاهزة 
الف�شية  وامل�شوغات  وال�شبحات  اليدوية  وال�شنط  الأحذية  ذلك  يف  مبا  اجللدية  واملنتجات 
اإلى  اوذلك بتحويله  املوؤ�ش�شة  ال�شاد�س من  للفرع  القانوين  ال�شكل  والإك�ش�شوارات، طالبًا تغيري 
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�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبرقم �شجل جديد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( 
وال�شيد/  رمزي  عبدالرحمن  عبداهلل  نا�شر  ال�شيد/  من  لكل  مملوكة  وتكون  بحريني،  دينار 

.AQUIL USMAN DHADUK

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.)201(.ل�شنة..2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.اإغالق.

فرع.)�شركة.م�شاهمة.�شعودية.مقفلة(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
امل�شماة  املقفلة  ال�شعودية  امل�شاهمة  ال�شركة  فرع  عن  نيابة  طري�س  اآل  هارون  محمد  ال�شيد/ 
اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 78609، طالبًا  امل�شجل مبوجب  املقاولون اخلليجية(،  )احتاد 
اإغالق الفرع املذكور امل�شجل مبملكة البحرين، وذلك بناًء على قرار جمل�س اإدارة ال�شركة املوؤرخ 
يف 12 يناير 2015، ووفقًا 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.)202(.ل�شنة..2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية
.�شركة.)قلم.الإمارات.�س.�س.و(.

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
القيد رقم  امل�شجلة مبوجب  الإمارات �س.�س.و(،  امل�شماة )قلم  الواحد  ال�شخ�س  مكتب �شركة 
75537-1، ملالكتها �شركة )اإنف�شتج�س �س.م.ب/ مقفلة(، طالبًا ت�شفية �شركة ال�شخ�س الواحد 
املذكورة ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية  من قانون ال�شركات التجارية 
ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21(، وبناء على املادة )325( واملادة رقم )335( من القانون 
املذكور، يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة وكل من لديه اعرتا�س اإلى التقدم باعرتا�شه اإلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر  دة واملربِّ املركز املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:
ال�شادة/ ال�شيخ حمد عبداهلل محمد خليفة اآل خليفة

رقم الت�شال: )+973( 33384066
املنامة – مملكة البحرين
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اإعالن.رقم.)203(.ل�شنة..2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)�شراع.البحرين.لتجارة.الأنابيب.ذ.م.م(..
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب �شركة )�شلفر �شتار جلوبال(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)�شراع البحرين لتجارة الأنابيب ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96423، طالبًا ت�شفية 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقا  اختيارية،  ت�شفية  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
ال�شادر باملر�شوم رقم )21( لعام 2001، وعماًل بن�س املادة رقم )335( من قانون ال�شركات 
املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اإلى  لديه اعرتا�س  وكل من  ال�شركة  دائني  امل�شفي جميع  يدعو 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا  دة واملربِّ املذكور، م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:
ال�شادة/ �شركة �شلفر �شتار جلوبال 

رقم الت�شال: )+973( 17291020
 املنامة – مملكة البحرين

اإعالن.رقم.)204(.ل�شنة..2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)اإبداع.ممكن.للرتويج.ذ.م.م(
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن     
اإليه مكتب عبدالعال اخلليج للتدقيق، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اإبداع 
لل�شركة  باعتباره م�شفيًا  ، طالبًا  القيد رقم86192  امل�شجلة مبوجب  للرتويج ذ.م.م(،  ممكن 

ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية.
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقا لن�س املادة )325( من قانون 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. وعماًل بن�س املادة )335( 
مدعومة  اإليه،  مطالباتهم  تقدمي  اإلى  ال�شركة  دائني  امل�شفي جميع  يدعو  املذكور  القانون  من 

بامل�شتندات الالزمة، خالل 15 يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل: 
مكتب عبدالعال اخلليج للتدقيق

رقم الت�شال: )+973( 17500688
 املنامة – مملكة البحرين
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اإعالن.رقم.)205(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)الواقف.للتنظيفات.ذ.م.م(.
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  للتنظيفات  )الواقف  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اإليه 
القيد رقم 84957، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل 

التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001. 
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.)206(.ل�شنة.2016
ب�شان.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.

فرع.ال�شركة.الأجنبية
)اأوك�شيدانتل.اأوف.بحرين.ديب.قاز.اإل.اإل.�شي(.

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
فرع ال�شركة الأجنبية يف مملكة البحرين، التي حتمل ا�شم )اوك�شيدانتل اأوف بحرين ديب قاز 
اأعمال ت�شفيته ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 79360، طالبًا  امل�شجل مبوجب  اإل �شي(،  اإل 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  قيده من  و�شطب  اختيارية، 

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.)207(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.

�شركة.)قلم.عمان.�س.�س.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )قلم عمان �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 75535، 
ملالكتها �شركة )انف�شتج�س �س.م.ب/ مقفلة(، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  وذلك  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية 

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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العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
الد�شتاوي.�س.�س.و.ملالكها.حمدي.محمود.عبدالغني.الد�شتاوي

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.الد�شتاوي �س.�س.و ملالكها حمدي محمود عبدالغني الد�شتاوي.
رقم.القيد:.97361........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/10  
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.مكتب لرتويج البحرين وجلب امل�شتثمرين.

اأ - النقدي: - 1.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  �شقة 12    مبنى  228     طريق 55  /  املحرق     
 36788166 )973+( هاتف:  

.  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

-.حمدي محمود عبدالغني على الد�شتاوي                            )م�شري اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-.حمدي محمود عبدالغني على الد�شتاوي                            )م�شري اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
-.حمدي محمود عبدالغني على الد�شتاوي                            )م�شري اجلن�شية(                         رئي�س جمل�س الإدارة
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العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
.فان.�شيتي.للدعاية.والعالن.ذ.م.م

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.فان �شيتي للدعاية والعالن ذ.م.م.
رقم.القيد:.97365........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/10  
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.دراجون - اإ�شترياد وت�شدير وبيع الأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكت.

اأ - النقدي: - 5.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:   �شقة 27         مبنى  42         طريق 1  / املحرق   
  38325079 )973+( هاتف:  

.
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

1-.                                                     )�شيني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪20(

2-                                                     )�شيني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )80(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪80(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(            )�شيني                            .-

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
-.                                                                 )�شيني اجلن�شية(                                        رئي�س جمل�س الإدارة
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العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
.ايلفن.بريلز.للتطوير.العقاري...

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:. ايلفن بريلز للتطوير العقاري.

رقم.القيد:.97369........................................
تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/10  

مدة.ال�شركة:.غري محددة
تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31

اأغرا�س.ال�شركة:.اإدارة وتطوير املمتلكات اخلا�شة.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:   �شقة 13    مبنى  2486         طريق  4574 /    �شند
 36658885 )973+( هاتف:  

.  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

1-.طارق ا�شحاق عبدالرحيم   الكوهجي                                )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )380(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )19000( الن�شبة )٪95(

2-   عمر طارق ا�شحاق عبدالرحيم  الكوهجي                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪5(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.طارق ا�شحاق عبدالرحيم   الكوهجي                                )بحريني اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-   عمر طارق ا�شحاق عبدالرحيم  الكوهجي   )بحريني اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
1-.طارق ا�شحاق عبدالرحيم   الكوهجي                       )بحريني اجلن�شية(                           رئي�س جمل�س الإدارة
2-   عمر طارق ا�شحاق عبدالرحيم  الكوهجي    )بحريني اجلن�شية(    نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
.نور.البدر.للمظالت.�س.�س.و.و.ملالكتها.بدرية.اإبراهيم

�شركة.ال�شخ�س.الواحد

ا�شم.ال�شركة:. نور البدر للمظالت �س.�س.و و ملالكتها بدريهة اإبراهيم.
رقم.القيد:.97374........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/12  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.عمل وتركيب املظالت وال�شتائر وال�شتائر اجلرارة، مكتب لنقل الثاث املنزيل 

واملكاتب.

اأ - النقدي: 400 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -    

عنوان.ال�شركة:  �شقة 12   مبنى 1390ج        طريق 4629   / النويدرات
.39206418 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
- بدرية اإبراهيم علي   احل�شيني          )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )8(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )400( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
- بدرية اإبراهيم علي   احل�شيني       )بحرينية اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
- بدرية اإبراهيم علي   احل�شيني                   )بحرينية اجلن�شية(                                            رئي�س جمل�س الإدارة
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العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
اإنوفيك.24.× 7.مركز.الت�شال.�س.�س.وملالكتها.�شروثي.�شادين

�شركة.ال�شخ�س.الواحد

ا�شم.ال�شركة:.�شركة اإنوفيك 24 × 7 مركز الت�شال �س.�س.وملالكتها �شروثي �شادين.
رقم.القيد:.97376........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2015/3/13  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.مركز الت�شال.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -    

عنوان.ال�شركة:  �شقة 2110   مبنى 2504        طريق 2832     املنامة/ ال�شيف 
.39426400 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
-                                                          )هندي اجلن�شية(

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

املخولني.بالتوقيع:
التوقيع )منفرد( م�شتوى  -                                      )هندي اجلن�شية(               
2-.عبدالزهره عبداهلل مرهون جا�شم  ال�شاري    )بحريني اجلن�شية(    م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
-                                                          )هندي اجلن�شية(                                ع�شو جمل�س الإدارة
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العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
اإيه.بي.�شين�شينغ.ميدل.اإي�شت

فرع.ل�شركة.اأجنبية

ا�شم.ال�شركة:.اإيه بي �شين�شينغ ميدل اإي�شت .
رقم.القيد:.97378........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/13  
غري محددة مدة.ال�شركة:. 

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.مكاتب متثيلية لل�شركات .

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

عنوان.ال�شركة:  �شقة 2107       مبنى 2504        طريق 2832     املنامة / ال�شيف 
 39444355 )973+( هاتف:  

.  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

- اإيه بي �شين�شينغ جي اإم بي اإت�س                      )اأملانية اجلن�شية(
)٪-( الن�شبة   )-( احل�ش�س  اإجمايل         )-( احل�شة  قيمة       )-( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(    )بحريني  اأحمد                موجاهيد   -

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(        )بحريني  اأحمد          مبوجاهيد   -
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العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
املرفاأ.ل�شيانة.املباين.�س.�س.و.ومالكتها.�شبحيه.م�شلم.عو�س.العون

�شركة.ال�شخ�س.الواحد

ا�شم.ال�شركة:.املرفاأ ل�شيانة املباين �س.�س.و ومالكتها �شبحيه م�شلم عو�س العون.
رقم.القيد:.97381........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2015/3/13  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.مقاولت �شيانة املباين )درجة ثالثة(.

اأ - النقدي: 10.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -    

عنوان.ال�شركة:    مبنى 2023ا      طريق 1633  / املحرق 
 33977330 )973+( هاتف:  

.  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

- �شبحيه م�شلم عو�س   العون                          )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
- �شبحيه م�شلم عو�س   العون                          )بحرينية اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
- �شبحيه م�شلم عو�س   العون               )بحرينية اجلن�شية(           رئي�س جمل�س الإدارة
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العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
اي.ا�س.اي.للمقاولت

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.اي ا�س اي للمقاولت.
رقم.القيد:.97382........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/13  
N/A.:مدة.ال�شركة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
تقدمي اخلدمات الفنية يف جمال النفط والغاز ،مقاولت بناء درجة ثالثة ،مقاولت ال�شكالت 

وتاأجريها  )درجة ثالثة (.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  �شقة 11       مبنى 871       طريق 5815  / اأمواج  
 39644445 )973+( هاتف:  

.  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

1- عادل ح�شني عبداهلل علي  الري�س                            )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(    قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪50(

2- عبدالرحمن خليل اإبراهيم عبدالرحمن تلفت        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(    قيمة احل�شة )50(        اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪50(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
)جمتمع( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(    )بحريني  الري�س    علي  عبداهلل  ح�شني  عادل   -1
2- عبدالرحمن خليل اإبراهيم عبدالرحمن  تلفت    )بحريني اجلن�شية( م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
1- عادل ح�شني عبداهلل علي الري�س             )بحريني اجلن�شية(      رئي�س جمل�س الإدارة
الإدارة جمل�س  ع�شو  اجلن�شية(  )بحريني  تلفت  عبدالرحمن  اإبراهيم  خليل  عبدالرحمن  .-2
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العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
مونتريو.للمقاولت.ذ.م.م.ملالكها.�شالح.ح�شن.اأحمد.الرئي�س.و�شريكه

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.مونتريو للمقاولت ذ.م.م ملالكها �شالح ح�شن اأحمد الرئي�س و�شريكه.
رقم.القيد:.97385........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/13  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.مقاولت ال�شباغة للمباين )درجة ثالثة( ومقاولت بناء درجة ثالثة ،مقاولت 
الدفان  ،مقاولت  وال�شاحات  وال�شوارع  الطرق  ر�شف  ومقاولت  ثالثة(  )درجة  املباين  �شيانة 

الربي  )درجة ثالثة (.

اأ - النقدي: - 50.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  مبنى 41 ط       طريق 12   / الهملة 
 33233733 )973+( هاتف:  

.  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

1-   اأحمد ح�شن احمد علي  الرئي�س      )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪10(

2-   �شالح ح�شن احمد علي  الرئي�س      )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )450(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )45000( الن�شبة )٪90(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-  �شالح ح�شن اأحمد علي  الرئي�س      )بحريني اجلن�شية(                     م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
- �شالح ح�شن اأحمد علي  الرئي�س      )بحريني اجلن�شية(                             رئي�س جمل�س الإدارة
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العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
برتوفاك.انرتنا�شيونال.-.البحرين.�س.�س.و.ملالكتها.�شركة.برتوفاك.

انرتنا�شيونال.)اإ.ع.م(
�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.برتوفاك انرتنا�شيونال - البحرين �س.�س.و ملالكتها �شركة برتوفاك انرتنا�شيونال 
)اإ.ع.م(.

رقم.القيد:.97386........................................
تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/13  

مدة.ال�شركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31

اأغرا�س.ال�شركة:.مقاولت ميكانيكية  )درجة اولى (.

اأ - النقدي: - 100.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  �شقة 26  مبنى 48 ا        طريق 359  /  املنامة  
 17200144 )973+( هاتف:  

.  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

1- برتوفاك انرتنا�شيونال )ا.ع.م( ذ.م.م                   )اإماراتي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1000(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )100000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(            )هندي  براكا�س                     فيفك   -1
2-.مانيفانان راجاباثي                               )هندي اجلن�شية(                        م�شتوى التوقيع )منفرد(
3-.مروان.خليل.�شديد....................)لبناين.اجلن�شية(................م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(              )هندي  براكا�س         فيفك  .-1
2- مانيفانان راجاباثي                               )هندي اجلن�شية(                                                             مدير
3- مروان.خليل.�شديد....................)لبناين.اجلن�شية(                                          مدير
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ملخ�س.عقد.�شركة
روثويل.بروبريتي.اأدفاي�شورز.ذ.م.مو

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.روثويل بروبريتي اأدفاي�شورز ذ.م.م.
رقم.القيد:.97391........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/1/4  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
واإدارة  ال�شكنية  واملباين  والعمارات  وال�شناعية  التجارية  املجمعات  ادارة  ال�شركة:. اأغرا�س.
وتطوير و�شيانة العقار حل�شاب ال�شركة وتوفري املعلومات والدرا�شات املرتبطة بالتنمية العقارية

مكتب للخدمات ال�شت�شاريه يف ال�شئون العقارية املحلية والعاملية وتثمني العقارات.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  �شقة 12        مبنى 512        طريق 4311     النويدرات 
.   33006600 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-.بهنام عبدالرحمن خليل   دواين                  )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )25 ٪(
2-.محمد علي احمد محمد  ال ر�شي                  )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )50 ٪(
3-.نا�شر �شبيب عمري اجلرب  النعيمي                 )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )25 ٪(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1- بهنام عبدالرحمن خليل   دواين            )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2-.محمد علي احمد محمد  ال ر�شي         )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(
3-.نا�شر �شبيب عمري اجلرب  النعيمي       )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
1-.بهنام عبدالرحمن خليل   دواين       )بحريني اجلن�شية(                       الع�شو املنتدب               
2-.محمد علي احمد محمد  ال ر�شي       )بحريني اجلن�شية(                  نائب رئي�س جمل�س الإدارة
3-.نا�شر �شبيب عمري اجلرب  النعيمي      )بحريني اجلن�شية(                   رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�شركة
قمرمدريد.للتجارة.ذ.م.م

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.قمرمدريد للتجارة ذ.م.م.
رقم.القيد:.97392........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/13  
مدة.ال�شركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
املظالت  وتركيب  وعمل   ) )كبرية  و�شيانتها   الرى  و�شائل  معدات  تركيب  ال�شركة:. اأغرا�س.
وال�شتائر وال�شتائر اجلرارة وا�شترياد وت�شدير وبيع الأدوات والجهزة الكهربائية واللكرتونية 
املواد  تخزين  ي�شمل  ل   - العامة  امل�شتودعات  وادارة  وت�شغيل  والتفريغ  ال�شحن  وخدمات  وقط 

الغذائية ومكاتب القوم�شيون )تاجر بالعمولة(.

اأ - النقدي: - 2.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  مبنى 482 ا        طريق 1207/     الهملة  
   37221718 )973+( هاتف:  

.  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

1-.خالد بن عبداهلل بن اأحمد احلجي                    )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )12(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1200( الن�شبة )60 ٪(

2- خالد بن في�شل بن عثمان العتيبي                    )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )8(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )800( الن�شبة )40 ٪(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1- خالد بن عبداهلل بن اأحمد احلجي                    )�شعودي اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.خالد بن في�شل بن عثمان العتيبيي              )�شعودي اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
1-.خالد بن عبداهلل بن اأحمد احلجي                    )�شعودي اجلن�شية(                          رئي�س جمل�س الإدارة
2-.خالد بن في�شل بن عثمان العتيبي                   )�شعودي اجلن�شية(                          الرئي�س التنفيذي
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ملخ�س.عقد.�شركة
.انفونا�س.ذ.م.م.

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة: انفونا�س ذ.م.م..
رقم.القيد:.97393........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/13  
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  �شقة 242      مبنى 113        طريق 383 /  و�شط املنامة 
 66300568 )973+( هاتف:  

.  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

1-.ح�شان بن يو�شف بن محمد يا�شني                  )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

2-.حمد اأحمد عبدالعزيز   العامر         )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-  ح�شان بن يو�شف بن محمد يا�شني                  )�شعودي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.حمد اأحمد عبدالعزيز   العامر                              )بحريني اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
1-.ح�شان بن يو�شف بن محمد يا�شني                  )�شعودي اجلن�شية(                           ع�شو جمل�س الإدارة
2-.حمد اأحمد عبدالعزيز   العامر                    )بحريني اجلن�شية(                     ع�شو  جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�شركة
باي.بوينت.للعقارات.�س.�س.و.ملالكها.محمد.نوفل.ثاتوث

�شركة.ال�شخ�س.الواحد

ا�شم.ال�شركة:.باي بوينت للعقارات �س.�س.و ملالكها محمد نوفل ثاتوث.
رقم.القيد:.97394........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/13  
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.اإدارة وتطوير و�شيانة العقار حل�شاب ال�شركة ،الو�شاطة الدولية ل�شراء وبيع 

مختلف ال�شلع.

اأ - النقدي: - 5.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:    مبنى 2167        طريق 3643     املنامة / الدراز 
  39511555 )973+( هاتف:  

.  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

- محمد نوفل ثاتوث                           )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(            )هندي  ثاتوث              نوفل  محمد   -

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(                      )هندي  ثاتوث         نوفل  محمد   -
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ملخ�س.عقد.�شركة
..�شتوت.للعقارات.ذ.م.م

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة: �شتوت للعقارات ذ.م.م.
رقم.القيد:.97395........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/13  
مدة.ال�شركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
حل�شاب  العقار  و�شيانة  وتطوير  واإدارة  اخلا�شة  املمتلكات  وتطوير  اإدارة  ال�شركة:. اأغرا�س.

ال�شركة.

اأ - النقدي: - 5.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
5.000 ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة: -  �شقة 32 مبنى 112 طريق 6703  / ابو بهام 
 34346000 )973+( هاتف:  

.  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

VER Regail.-1 تاي�شون �شتوت           )ترينناد اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )٪100(

2- دوايت رافر �شتوت                           )ترينناد اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(            )باك�شتاين                               .-

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
)ترينناد اجلن�شية(                           مدير �شتوت            تاي�شون   VER Regail .-1
2- دوايت رافر �شتوت                                          )ترينناد اجلن�شية(                                                 مدير
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ملخ�س.عقد.�شركة
اإك�شايجوتيك.�شريف�ش�س.ذ.م.م
�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:. اإك�شايجوتيك �شريف�ش�س ذ.م.م.
رقم.القيد:.97397........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/13  
مدة.ال�شركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
. اأغرا�س.ال�شركة:.م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال 

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:      �شقة 44    مبنى  49      طريق 2701     املنامة 
  17716109 )973+( هاتف:  

.
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

1-.�شيفا�شنكار كوتاه                          )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )90(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4500( الن�شبة )٪45(

2-   فريجو بوناري جو�شي                 )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪10(

3-   كريان بابو                                   )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )90(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4500( الن�شبة )٪45(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
�شيفا�شنكار كوتاه                   )هندي اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد( .-1
2-   فريجو بوناري جو�شي                 )هندي اجلن�شية(                        م�شتوى التوقيع )منفرد(
3-   كريان بابو                                   )هندي اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(                 )هندي  كوتاه                    �شيفا�شنكار  .-1
مدير اجلن�شية(                         )هندي  جو�شي                  بوناري  فريجو     -2
مدير اجلن�شية(                        بابو                                   )هندي  3-   كريان 
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ملخ�س.عقد.�شركة
اخلطوة.املبتكرة.للت�شويق.ذ.م.م
�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.اخلطوة املبتكرة للت�شويق ذ.م.م.
رقم.القيد:.97399........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/13  
غري محددة مدة.ال�شركة:. 

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.تقدمي ال�شت�شارات الت�شويقية.

اأ - النقدي: - 1.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  �شقة 11      مبنى 308      طريق 385  / و�شط املنامة     
)+973( 17277433 -  )+973( 33246663  /  �س.ب 21773 هاتف:  

.  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

1-.عي�شى عوده عي�شى عوده                            )اأردين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )٪50(

2- محمد اأحمد محمد عي�شى                        )�شوداين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )٪50(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.عي�شى عوده عي�شى عوده                       )اأردين اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- محمد اأحمد محمد عي�شى                        )�شوداين اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
1-.عي�شى عوده عي�شى عوده                       )اأردين اجلن�شية(               رئي�س جمل�س املديرين
2- محمد اأحمد محمد عي�شى                        )�شوداين اجلن�شية(               ع�شو جمل�س املديرين
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ملخ�س.عقد.�شركة
اأترتون.داندي.للدعاية.�س.�س.و.ملالكتها.ال�شيدة.جوليا.بولني.داندي.

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة:.اأترتون داندي للدعاية �س.�س.و ملالكتها ال�شيدة جوليا بولني داندي. 
رقم.القيد:.97400........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/14  
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.مكتب ادارى لتطوير مبيعات ال�شركات واملوؤ�ش�شات املحلية والأجنبية ودعاية 

واإعالن والرتويج خلدمات ومنتجات اأجنبية يف البحرين .

اأ - النقدي: - 50.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:   �شقة 351         مبنى  2648         طريق 5720  / اأمواج
  36555598 )973+( هاتف:  

.
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

-.                                                           )بريطاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1000(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-.                                                 )بريطاين اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
-.                                                 )بريطاين اجلن�شية(                                       مدير
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ملخ�س.عقد.�شركة
.النظافة.الف�شية.لتنظيف.ال�شيارات.يدويا.�س.�س.و

.ملالكتها.عليه.يو�شف.�شليم.اأحمد
�شركة.ال�شخ�س.الواحد

ا�شم.ال�شركة: النظافة الف�شية لتنظيف ال�شيارات يدويا �س.�س.و  ملالكتها عليه يو�شف �شليم اأحمد.
رقم.القيد:.97401........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/14  
مدة.ال�شركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.مكتب تنظيف ال�شيارات يدويا.

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

عنوان.ال�شركة:   �شقة 21    مبنى  600         طريق  1807  /  املنامة
.   39899753 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
-.عليه يو�شف �شليم  اأحمد                        )بحرينية اجلن�شية(

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

املخولني.بالتوقيع:
-.عليه يو�شف �شليم  اأحمد                                               )بحرينية اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
-.عليه يو�شف �شليم  اأحمد                                                          )بحرينية اجلن�شية(                                            رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�شركة
عارف.خان.للعقارات.�س.�س.و.).ملالكها.عارف.خان(.

�شركة.ال�شخ�س.الواحد...

ا�شم.ال�شركة:. �شركة عارف خان للعقارات �س.�س.و ) ملالكها عارف خان(.
رقم.القيد:.97403........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/14  
مدة.ال�شركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
واإدارة  اأغرا�س.ال�شركة:.بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة - ل ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري 

وتطوير و�شيانة العقار حل�شاب ال�شركة.

اأ - النقدي: - 250.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:   �شقة 1    مبنى  210         طريق  2704 /  املنامة
/ فاك�س )+973( 17910250.   33370899  )973+(  - 77022777 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
-.عارف خان                        )باك�شتاين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-.عارف خان                        )باك�شتاين اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
-.عارف خان                                          )باك�شتاين اجلن�شية(                                                          الرئي�س التنفيذي
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ملخ�س.عقد.�شركة
انرتيتي.التجارية.ملالكها.يو�شف.�شالح.الدين.اإبراهيم.�شالح.الدين.)�س.�س.و(...

�شركة.ال�شخ�س.الواحد

ا�شم.ال�شركة:. انرتيتي التجارية ملالكها يو�شف �شالح الدين ابراهيم �شالح الدين )�س.�س.و(.
رقم.القيد:.97404........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/14  
مدة.ال�شركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
واأ�شباغ  ورخام وبالط  والأفران  واملواقد  املنزلية  واللوازم  والأواين  الأدوات  ال�شركة:. اأغرا�س.

واأدوات �شحية ومواد بال�شتيكية وزجاجية وم�شامري. 

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:     مبنى  118         طريق  10  / اخلارجية
  33603232 )973+( هاتف:  

.
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

-.يو�شف �شالح الدين اإبراهيم �شالح الدين             )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )200(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )٪100(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-.يو�شف �شالح الدين اإبراهيم �شالح الدين        )بحريني اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
-.يو�شف �شالح الدين اإبراهيم �شالح الدين             )بحريني اجلن�شية(                     الرئي�س التنفيذي
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ملخ�س.عقد.�شركة
اآي.هارت.فيلم.ذ.م.م

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة: اآي هارت فيلم ذ.م.م.
رقم.القيد:.97410........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/14  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.دعاية واإعالن وتنظيم املوؤمترات واملنا�شبات والإنتاج والتوزيع الفني ال�شينمائي 

والتلفزيوين والذاعي وامل�شرحي.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  �شقة 21   مبنى 1940د         طريق  2730  /   �شار
  39777721 )973+( هاتف:  

.
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

1-.جنني عدنان �شفيق عبدالعظيم  �شرابي                )بحرينية اجلن�شية(
الن�شبة )٪1( اإجمايل احل�ش�س )100(  عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )100(       

2-.                                                                              )بريطاين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )99(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9900( الن�شبة )٪99(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-.                                          )بريطاين اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
-..                                                           )بريطاين اجلن�شية(                                                            الع�شو املنتدب
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ملخ�س.عقد.�شركة
.اآدامز.ارماتورين.جى.ام.بى.ات�س.

.فرع.�شركة.اأجنبية

ا�شم.ال�شركة:  اآدامز ارماتورين جى ام بى ات�س.
رقم.القيد:.97411........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/14  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.مكاتب متثيلية لل�شركات .

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

عنوان.ال�شركة:  �شقة 2015   مبنى  2648         طريق  5720   / اأمواج
  17716109 )973+( هاتف:  

.
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

-.اآدامز ارماتورين جى ام بى ات�س                        )اأملاين اجلن�شية(
)٪  -( الن�شبة   )-( احل�ش�س  اإجمايل         )-( احل�شة  قيمة       )-( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.اآدامز ارماتورين جى ام بى ات�س                        )اأملاين اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- رامكري�شنان �شوبرامانيان                         )هندي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
1-.اآدامز ارماتورين جى ام بى ات�س                        )اأملاين اجلن�شية(                                                           مدير
2- رامكري�شنان �شوبرامانيان                         )هندي اجلن�شية(                                          مدير
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ملخ�س.عقد.�شركة
اإليفنت.ميديا.ذ.م.م

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة: اإليفنت ميديا ذ.م.م.
رقم.القيد:.97413........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/14  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
بيع قواطع جاهزه واجزاء عر�س اعالنية وت�شميم وتطوير و�شيانة برامج  ال�شركة:. اأغرا�س.

الكمبيوتر ودعاية واإعالن.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:   مبنى  172    طريق  3306   / الرفاع
 36996648 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-.ال�شيخة وفاء را�شد �شباح   اآل خليفة                )بحرينية اجلن�شية(

)٪51( الن�شبة   )10200( احل�ش�س  اإجمايل    )50( احل�شة  قيمة   )204( احل�ش�س  عدد 
2-.                                                                         )بريطاين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )196(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1- ال�شيخة وفاء را�شد �شباح   اآل خليفة                )بحرينية اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2-                                                                                                                                                )بريطاين اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
1- ال�شيخة وفاء را�شد �شباح   اآل خليفة                )بحرينية اجلن�شية(                          مدير
2-                                                                                                                                                )بريطاين اجلن�شية(                          الع�شو املنتدب
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ملخ�س.عقد.�شركة
ركن.الأعمال.للت�شاميم.ال�شناعية.�س.�س.و.ملالكها.اأحمد.الدو�شري

�شركة.ال�شخ�س.الواحد

ا�شم.ال�شركة: ركن الأعمال للت�شاميم ال�شناعية �س.�س.و ملالكها اأحمد الدو�شري.
رقم.القيد:.97415........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/14  
مدة.ال�شركة:.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.اإبتكار مو�شة الت�شور للت�شاميم ال�شناعية.

اأ - النقدي: - 2.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  �شقة 19   مبنى  18         طريق  4101  / املنامة / اجلفري
- فاك�س  )+973( 17813317.  39807266 )973+( -  17813381 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-.اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان الدو�شري           )بحريني اجلن�شية(

)٪100( الن�شبة   )2000( احل�ش�س  اإجمايل    )100( احل�شة  قيمة   )20( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-..اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان الدو�شري               )بحريني  اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
-.اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان الدو�شري               )بحريني  اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الدارة
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ملخ�س.عقد.�شركة
اإجنينرينغ.�شوليو�شن�س.كومباين.األ.تي.دي.

.فرع.�شركة.اأجنبية...

ا�شم.ال�شركة: اإجنينرينغ �شوليو�شن�س كومباين األ تي دي .
رقم.القيد:.97418........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.مكاتب متثيلية لل�شركات .

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

عنوان.ال�شركة:  �شقة 2218   مبنى  2504   طريق  2832   / املنامة / ال�شيف 
.   66370888 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-.اإجنينرينغ �شوليو�شن�س كومباين األ تي دي         )فرجني اآيلندز اجلن�شية(

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

املخولني.بالتوقيع:
1-..بيرب�س كتاو                                      )�شوري اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

2- مهند املدين..........................................)فل�شطيني اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد( 

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(            )�شوري  كتاو      بيرب�س  .-1
2-.مهند املدين.........................)فل�شطيني اجلن�شية(                                           مدير
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ملخ�س.عقد.�شركة
ار�شك.للعوازل.ال�شناعية.)ت�شامن(.

لأ�شحابها.كل.زهريمحمدعلي.زين.الدين.وبتول.الدرازي...
�شركة.ت�شامن

ا�شم.ال�شركة: ار�شك للعوازل ال�شناعية )ت�شامن( لأ�شحابها كل زهريمحمدعلي زين الدين 
وبتول الدرازي.

رقم.القيد:.97419........................................
تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  

مدة.ال�شركة:.غري.محددة
تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31

اأغرا�س.ال�شركة:.مقاولت العوازل ال�شناعية  )درجة ثالثة(.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  �شقة 14   مبنى  2329ا   طريق  1445  / الهملة  
.    33388377 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-.بتول علي اإبراهيم ح�شني  الدرازي                          )بحرينية اجلن�شية(

)٪50( الن�شبة   )5000( احل�ش�س  اإجمايل    )100( احل�شة  قيمة   )50( احل�ش�س  عدد 
2-.زهري محمد علي مهدي اإبراهيم  زين الدين           )بحريني اجلن�شية(

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

املخولني.بالتوقيع:
-..زهري محمد علي مهدي اإبراهيم  زين الدين              )بحريني اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
-.زهري محمد علي مهدي اإبراهيم  زين الدين      )بحريني اجلن�شية(                          ع�شو جمل�س الإدارة



102
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ملخ�س.عقد.�شركة
رمييني.للمقاولت.لأ�شحابها.فاطمة.اإبراهيم.�شريف.و�شريكها...

�شركة.ت�شامن

ا�شم.ال�شركة: رمييني للمقاولت لأ�شحابها فاطمة اإبراهيم �شريف و�شريكها.
رقم.القيد:.97421........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
تركيب اخلزانات الكبرية  )درجة ثالثة ( ومقاولت احلفر )درجة ثالثة (  اأغرا�س.ال�شركة:.

ومقاولت النق�س والزخرفة )درجة ثالثة( ومقاولت تركيب ال�شياج.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:    مبنى  1102   طريق 0219      / و�شط املنامة
  34437765 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-.فاطمة اإبراهيم محمود محمد �شريف               )بحرينية اجلن�شية(

الن�شبة )٪70( اإجمايل احل�ش�س )14000(  قيمة احل�شة )100(   عدد احل�ش�س )140( 
2-.يعقوب علي محمد حمدي                                  )�شعودي اجلن�شية(

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

املخولني.بالتوقيع:
1-..فاطمة اإبراهيم محمود محمد �شريف               )بحرينية اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.عقوب علي محمد حمدي                             )�شعودي اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
1-.فاطمة اإبراهيم محمود محمد �شريف               )بحرينية اجلن�شية(                          رئي�س جمل�س الدارة
2-.يعقوب علي محمد حمدي                                          )�شعودي اجلن�شية(                                                             مدير
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ملخ�س.عقد.�شركة
كونيو.للمقاولت.و.ملالكتها.�شاهدة.تب�شم.راجا.عامل.جري.كل.ر�شيد...

�شركة.ت�شامن

ا�شم.ال�شركة: كونيو للمقاولت و ملالكتها �شاهدة تب�شم راجا عامل جري كل ر�شيد.
رقم.القيد:.97422........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.مقاولت بناء )درجة ثالثة(.

اأ - النقدي: - 50.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:    مبنى  72   طريق 334      / و�شط املنامة
  34437765 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
-.�شاهدة تب�شم راجا عامل جري كل ر�شيد               )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )500( قيمة احل�شة )100(  اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪1000(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-..�شاهدة تب�شم راجا عامل جري كل ر�شيد                         )بحرينية اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
.-..�شاهدة تب�شم راجا عامل جري كل ر�شيد    )بحرينية اجلن�شية(                                   مدير



104
العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
افري�شا.للمقاولت.�س.�س.و.ومالكتها.طيبة.عبدالر�شول.ال�شكايف

.�شركة.ال�شخ�س.اواحد...

ا�شم.ال�شركة: افري�شا للمقاولت �س.�س.و ومالكتها طيبة عبدالر�شول ال�شكايف.
رقم.القيد:.97423........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
ثالثة(  )درجة  بناء  ومقاولت  ثالثة(  )درجة  للمباين  ال�شباغة  مقاولت  ال�شركة:. اأغرا�س.

ومقاولت �شيانة املباين )درجة ثالثة(. 

اأ - النقدي: - 50.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة: �شقة 3   مبنى  39ا   طريق 334      / و�شط املنامة
  34437765 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
-.طيبة عبدالر�شول ح�شن يو�شف ال�شكايف               )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )500( قيمة احل�شة )100(  اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪1000(
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-..طيبه عبدالر�شول ح�شن يو�شف  ال�شكايف                         )بحرينية اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
.-..�شاهدة تب�شم راجا عامل جري كل ر�شيد                      )بحرينية اجلن�شية(                                   رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�شركة
  – هاي.دميون�شن.للمقاولت.– ت�شامن.

ملالكها/.زهري.محمد.النا�شر.و�شريكه
�شركة.ت�شامن

ا�شم.ال�شركة: هاي دميون�شن للمقاولت – ت�شامن-  ملالكها/ زهري محمد النا�شر و�شريكه.
رقم.القيد:.97424........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.تركيب معدات و�شائل الرى و�شيانتها  )كبرية ( ومقاولت ال�شباغة للمباين 

)درجة ثالثة( ومقاولت �شيانة املباين )درجة ثالثة(. 
اأ - النقدي: - 20.000 راأ�شمال.ال�شركة:..

ب - العيني: -      
عنوان.ال�شركة: �شقة 12   مبنى  2802   طريق 345 / مهزة 

  34083433 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-.خلود بنت �شعد بن مبارك اخلالدي               )بحرينية اجلن�شية(

)٪40( الن�شبة   )8000( احل�ش�س  اإجمايل    )100( احل�شة  قيمة   )80( احل�ش�س  عدد 
2-.زهري بن محمد بن خليل النا�شر               )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )٪60( اإجمايل احل�ش�س )12000(  قيمة احل�شة )100(   عدد احل�ش�س )120( 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.خلود بنت �شعد بن مبارك اخلالدي               )بحرينية اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.زهري بن محمد بن خليل النا�شر         )بحريني اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
1-.خلود بنت �شعد بن مبارك اخلالدي               )بحرينية اجلن�شية(                                   ع�شو جمل�س الإدارة
2-.زهري بن محمد بن خليل النا�شر         )بحريني اجلن�شية(                   رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�شركة
ام.اند.واي.لال�شت�شارات.البحرية.�س.�س.و.

ملالكها.جمدي.عبدالفتاح.ال�شرقاوي
�شركة.ال�شخ�س.الواحد

ا�شم.ال�شركة: ام اند واي لال�شت�شارات البحرية �س.�س.و ملالكها جمدي عبدالفتاح ال�شرقاوي.
رقم.القيد:.97425........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.اخلدمات ال�شت�شاريه البحرية. 

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة: �شقة 1927   مبنى  1565   طريق 1722 /  املنطقة الدبلوما�شية
  39608060 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
-.جمدي عبدالفتاح جماهد   ال�شرقاوي               )م�شري اجلن�شية(

الن�شبة )٪100( اإجمايل احل�ش�س )10000(  قيمة احل�شة )50(   عدد احل�ش�س )200( 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-.جمدي عبدالفتاح جماهد   ال�شرقاوي                                )م�شري اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
-.جمدي عبدالفتاح جماهد   ال�شرقاوي         )م�شري اجلن�شية(                                         مدير
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ملخ�س.عقد.�شركة
�شارع.الرقة.للت�شويق.ذ.م.م.

ملالكها.جمدي.عبدالفتاح.ال�شرقاوي
�شركة.ال�شخ�س.الواحد

ا�شم.ال�شركة: �شارع الرقة للت�شويق ذ.م.م.
رقم.القيد:.97427........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأجهزة الكمبيوتر  تركيب معدات و�شائل الرى و�شيانتها  )كبرية ( وت�شويق  اأغرا�س.ال�شركة:.
خليجية  خ�شم  بطاقة  وت�شويق  ونحوها  الفنادق  خلدمات  اأجنبية  بطاقة  وت�شويق  وم�شتلزماته 
بطاقة  وت�شويق  البحرين  يف  اأجنبية  ومنتجات  خلدمات  والرتويج  ونحوها  الفنادق  خلدمات 
العابرة - ملنتجات املن�شاأة )اعادة  للتجارة  خ�شم محلية خلدمات الفنادق وخدمات ت�شويقية 

ت�شدير(. 
اأ - النقدي: - 100 راأ�شمال.ال�شركة:..

ب - العيني: -      
عنوان.ال�شركة:   مبنى  336   طريق 55 /  املحرق

  39788895 )973+( هاتف:  
ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:

1-.اأحمد عبداحل�شني اأحمد زهري  اإبراهيم              )بحريني اجلن�شية(
)٪50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل    )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 

2-.عبدالرحمن علي حمد خلفان املحروقي              )اإماراتي اجلن�شية(
)٪50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل    )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.اأحمد عبداحل�شني اأحمد زهري  اإبراهيم                       )بحريني اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.عبدالرحمن علي حمد خلفان املحروقي    )اإماراتي اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
1-.اأحمد عبداحل�شني اأحمد زهري  اإبراهيم                       )بحريني اجلن�شية(                                         رئي�س جمل�س الإدارة
2-.عبدالرحمن علي حمد خلفان املحروقي    )اإماراتي اجلن�شية(              ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�شركة
اوزجنول.ملقاولت.البناء-.ت�شامن.

ل�شاحبها.علي.اأحمد.وفاطمة.ح�شني
�شركة.ت�شامن

ا�شم.ال�شركة: اوزجنول ملقاولت البناء- ت�شامن ل�شاحبها علي اأحمد وفاطمة ح�شني.
رقم.القيد:.97429........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.مقاولت بناء )درجة ثالثة(. 

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:   مبنى  1196   طريق 5443 
  33300808 )973+( هاتف:  

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

)٪50( الن�شبة   )5000( احل�ش�س  اإجمايل    )100( احل�شة  قيمة   )50( احل�ش�س  عدد 
2-.فاطمة ح�شني اأحمد   ح�شني                      )بحرينية اجلن�شية(

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

املخولني.بالتوقيع:
1-.علي اأحمد �شالح اأحمد  الدرازي                       )بحريني اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(
اأحمد ح�شني             )بحرينية اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد( فاطمة ح�شني  .-2

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
1-.علي اأحمد �شالح اأحمد  الدرازي                        )بحريني اجلن�شية(                                         نائب  رئي�س جمل�س الإدارة
الإدارة رئي�س جمل�س  اأحمد   ح�شني      )بحرينية اجلن�شية(               2-.فاطمة ح�شني 
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ملخ�س.عقد.�شركة
قيادة.حافة.الأدوات.احللول.ذ.م.م.

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة: قيادة حافة الأدوات احللول ذ.م.م.
رقم.القيد:.97431........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.اإدارة امل�شاريع الأدارية. 

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  �شقة 505     مبنى  125   طريق 1702 / املنطقة الدبلوما�شية
)+973( 17727063 - )+973( 36111460  - فاك�س )+973( 17727615 - �س.ب 2215 هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-.�شامر ماجد جواد ماجد  اجل�شي              )بحريني اجلن�شية(

)٪10( الن�شبة   )2000( احل�ش�س  اإجمايل    )50( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
2-.�شركة بي اإف جي انرتنا�شيونال ذ.م.م                     )بحرينية اجلن�شية(

)٪90( الن�شبة   )18000( احل�ش�س  اإجمايل    )50( احل�شة  قيمة   )360( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.�شامر ماجد جواد ماجد  اجل�شي                                                    )بحريني اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.�شركة بي اإف جي انرتنا�شيونال ذ.م.م       )بحرينية اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
�شامر ماجد جواد ماجد  اجل�شي               )بحريني اجلن�شية(                  مدير .-1
مدير اجلن�شية(               )بحرينية  ذ.م.م       انرتنا�شيونال  جي  اإف  بي  �شركة  .-2



110
العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
لينارك.لال�شت�شارات.الإدارية.�س.�س.و.ملالكتها.لينا.مفيد.جرب.مبارك.

�شركة.ال�شخ�س.الواحد

ا�شم.ال�شركة: لينارك لال�شت�شارات الإدارية �س.�س.و ملالكتها لينا مفيد جرب مبارك.
رقم.القيد:.97432........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
وتنظيم املوؤمترات واملنا�شبات.  اأغرا�س.ال�شركة:.م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال 

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

عنوان.ال�شركة:  �شقة 933     مبنى  0001ب   طريق 365 / و�شط املنامة
 39852985 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
-.لينا مفيد جرب   مبارك                                             )اأردين اجلن�شية(

)٪10( الن�شبة   )2000( احل�ش�س  اإجمايل    )50( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-.لينا مفيد جرب   مبارك                                             )اأردين اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(       )اأردين  مبارك                     جرب    مفيد  لينا  .-
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ملخ�س.عقد.�شركة
جواهر.بنت.عبداهلل.بن.عبدالعزيز.ال.�شعود.و�شريكها.

فرع.ل�شركة.اأجنبية

ا�شم.ال�شركة: جواهر بنت عبداهلل بن عبدالعزيز ال �شعود و�شريكها.
رقم.القيد:.97433........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.مقاولت تن�شيق وجتميل احلدائق  )درجة ثالثة ( ومقاولت بناء )درجة ثالثة( 
ومقاولت �شيانة املباين )درجة ثالثة( واأعمال ال�شيانة ال�شناعية  )درجة ثالثة ( ومقاولت 

الديكور )درجة ثالثة(. 

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

عنوان.ال�شركة:  �شقة 13     مبنى  8   طريق 1901 / املنامة
 595224466 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
-.�شركة الأمرية جواهر بنت عبد اهلل بن عبد العز ال �شعود        )�شعودي اجلن�شية(

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

املخولني.بالتوقيع:
-.�شركة الأمرية جواهر بنت عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود  )�شعودية اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
الإدارة جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(       )�شعودية  �شعود     بن  عبداهلل  بنت  جواهر  الأمرية  .-1
2-  ح�شام بن في�شل بن محمد م�شعودي         )�شعودي اجلن�شية(          ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�شركة
ويزدوم.للعقارات.ذ.م.م.

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة: ويزدوم للعقارات ذ.م.م.
رقم.القيد:.97434........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأموال  با�شتثمار  ي�شمح  ل   - املن�شاأة  حل�شاب  العقارات  و�شراء  بيع  ال�شركة:. اأغرا�س.

الغري. 

اأ - النقدي: - 250.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  �شقة 23     مبنى  1392و   طريق 4629 / النويدرات
 33366414 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-.عي�شى علي ح�شن   حيدر                             )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )2300( قيمة احل�شة )100(  اإجمايل احل�ش�س )230000( الن�شبة )٪92(
2-   محمود عبدالعزيز عبداحل�شن   علي       )بحريني اجلن�شية(

)٪8( الن�شبة   )20000( احل�ش�س  اإجمايل    )100( احل�شة  قيمة   )200( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
1-.عي�شى علي ح�شن   حيدر                                    )بحريني اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- محمود عبدالعزيز عبداحل�شن   علي       )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
الإدارة جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(       )بحريني  حيدر          ح�شن    علي  عي�شى  .-1
2-  محمود عبدالعزيز عبداحل�شن   علي        )بحريني اجلن�شية(          نائب رئي�س جمل�س الإدارة



113
العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

ملخ�س.عقد.�شركة
تي�شال.موتورز.�س.�س.و.

ملالكها.عبداملنعم.مهدي.علي.ح�شن.معيوف.
�شركة.ال�شخ�س.الواحد

ا�شم.ال�شركة: تي�شال موتورز �س.�س.و ملالكها عبداملنعم مهدي علي ح�شن معيوف.
رقم.القيد:.97436........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.ت�شليح مولدات ال�شيارات )الدينامو(. 

اأ - النقدي: - 3.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:   مبنى  1412ا     طريق 734 /  اأبو العي�س
 39089080 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
-.عبداملنعم مهدي علي ح�شن  معيوف                             )بحريني اجلن�شية(

)٪100( الن�شبة   )3000( احل�ش�س  اإجمايل    )50( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�شبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:
-.عبداملنعم مهدي علي ح�شن  معيوف             )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
-.عبداملنعم مهدي علي ح�شن  معيوف               )بحريني اجلن�شية(                  رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�شركة
نوفا.ليت.انتل.تريد.ذ.م.م.

�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة

ا�شم.ال�شركة: تنوفا ليت انتل تريد ذ.م.م.
رقم.القيد:.97437........................................

تاريخ.التاأ�شي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�شركة:.غري.محددة

تاريخ.انتهاء.ال�شنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�شركة:.دراجون - اإ�شترياد وت�شدير وبيع مواد البناء. 

اأ - النقدي: - 1.000 راأ�شمال.ال�شركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�شركة:  �شقة 549    مبنى  4441     طريق 6347 /  ديار املحرق
 93777721 )973+( هاتف:  

ال�شركاء.ون�شبة.م�شاهمتهم:
1-.ليكن باو                                            )�شيني اجلن�شية(

)٪50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل    )50( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
2-.يانيان لينج                                       )�شيني اجلن�شية(

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

املخولني.بالتوقيع:
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(               )�شيني  باو                    ليجون  .-1
2-.ليكن باو                                      )�شيني اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  . . . . اجلن�شية(             )�شيني  لينج                     يانيان  .-3

اأع�شاء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(                   )�شيني  باو              ليجون  .-1
مدير اجلن�شية(                   )�شيني  باو               ليكن   -2
مدير اجلن�شية(                   )�شيني  لينج             يانيان   -3
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اإعالنات.اإدارة.اأموال.القا�شرين

اإعالن.2016/61
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى رجب حبيب عبا�س اإ�شماعيل من �شكنة جد علي 
ويحمل رقم �شكاين 520112113، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2016/69
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة �شبيكة �شعد محمد عبا�س، من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي وحتمل رقم �شكاين 87042404، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًاً 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة 

املذكورة اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات

اإعالن.2016/71
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى جمال حميد يو�شف املرهون من �شكنة املنامة 
ويحمل رقم �شكاين 610139630، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات

اإعالن.2016/73
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى مكي خليل اإبراهيم العكراوي من �شكنة مهزة 
ويحمل رقم �شكاين 630065586، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات
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اإعالن.2016/75
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى با�شم عبداجلليل علي ال�شباع من �شكنة بالد 
القدمي ويحمل رقم �شكاين 890103186، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2016/76
اأن كل من له طلب على املتوفاة فاطمة يعقوب يو�شف نا�شر من �شكنة بوري  نعلن للعموم 
وحتمل رقم �شكاين 790214164 ، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة املذكورة 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2016/78
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمود فالح الدهام العنزي من �شكنة مدينة 
اأن يقدم طلبًا  اأو دين يف تركته، عليه  باإرث  اأو يدعي  حمد ويحمل رقم �شكاين 560081162، 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2016/80
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى جمعة اإبراهيم �شلمان جا�شم من �شكنة الدير  
ويحمل رقم �شكاين 500007462، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفىاملذكور اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات.
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اإعالن.2016/81
نعلن للعموم اأن كل من له طلب علىاملتوفى محمد داود �شلمان �شادق من �شكنة الب�شيتني 
ويحمل رقم �شكاين 910604320، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2016/82
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى محمد مهنا محمد ال�شايجي من �شكنة احلد 
ويحمل رقم �شكاين 470000376، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات.
.

اإعالن.2016/84
0LGA SMIRNOVA من �شكنة قاليل ويحمل  اأن كل من له طلب علىاملتوفى  نعلن للعموم 
رقم �شكاين 771015720، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
اإعالم  للمتوفىاملذكور  يكون مدينًا  الذي  اأن  ال�شاأن، كما  اإليها يف هذا  يقدم  اإدعاء  اأي  الإدارة 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات.

اإعالن.2016/86
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة فاطمة ح�شني محمد مكي من �شكنة هورة عايل 
وحتمل رقم �شكاين 510106943، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة املذكورة 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات.
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اإعالن.2015/318
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأحمد علي عبداهلل مال اهلل من �شكنة النويدرات 
ويحمل رقم �شكاين 290008999، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�س.ق�شم.اجراءات.الرتكات.
.
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اإعالنات.اإدارة.المحاكم

رقم.الدعوى:.8/21362/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين رم�شان. الرقم ال�شخ�شي: 760208476. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 332.581 دينارًا 

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/20631/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 LAKSHMI :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
الدعوى: طلب مبلغ 489.191 دينارًا مع  ال�شخ�شي:850260787. مو�شوع  الرقم   .DASARI

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/21316/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء بوحمود. المدعى عليه: ب�شار جا�شر حمد �شالم. 
الر�شوم  مع  دينارًا   556.494 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .950713902 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/21022/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  الح�شيني.  عيد  محمد  وكيلها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
خليل وليد خليل اإبراهيم ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 951107615. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

475.585 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.

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

رقم.الدعوى:.9/01825/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليها: نوف ثابت 
اإبراهيم محمد البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 841211060. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 143.72 

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/01765/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  التويجر.  وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
نا�شر جمعه �شلمان ح�شن الحاوي. الرقم ال�شخ�شي: 820509760. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/01529/2016/02
تبليغ.باحل�شور

اإ�شماعيل  �شو�شن  عليها:  المدعى  بوحمود.  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 158.672 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830108599 ال�شخ�شي:  الرقم  اإ�شماعيل.  عبداهلل 

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.3/21017/2015/02
تبليغ.باحل�شور

الب�شري  ح�شن  علي  عي�شى  ليلى  وكيلتها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMED RABEESH NALUKUDI PARAMBA عليه:  المدعى 
850528690. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4095.591 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة.

رقم.الدعوى:.9/00045/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 RISNO عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ميناتيليكوم.  �شركة  المدعية: 
FIRNANDO. الرقم ال�شخ�شي: 760925020. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.6 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.7/00032/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 RENGANATHAN المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
ANDHIYA RAJARAM. الرقم ال�شخ�شي:680344411 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72 دينارًا 

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/21363/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
خليل جل محمد لل محمد عبداهلل البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 80070609 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 312.561 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.5/20982/2015/02

تبليغ.باحل�شور
عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .740705601 ال�شخ�شي:  الرقم  العالي.  علي  اأحمد  علي  ح�شين 

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

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
رقم.الدعوى:.9/17083/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
BISHESH LAMSAL. الرقم ال�شخ�شي: 810829932. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 353.606 

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/17440/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
محمد علي محمد علي الجالهمة. الرقم ال�شخ�شي: 781205085. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.9/17455/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شيد قا�شم ر�شا خليل اإبراهيم �شبر. الرقم ال�شخ�شي: 911007814. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 102.377 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/21272/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .60621-1: رقم  التجاري  ال�شجل  الع�شيري.  علي  اأحمد  علي 

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/00101/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليها: زينب جعفر 
من�شور �شعباني. الرقم ال�شخ�شي: 790102404. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292.254 دينارًا 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.8/20826/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: �شركة 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-72168 رقم:  التجاري  ال�شجل  ال�شيارات.  لتاأجير  التجاه 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.5/00016/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 VIYYATH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليه 
VALSAN ABHILASH. الرقم ال�شخ�شي: 801014603 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254.061 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/12357/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SYED MUHAMMAD QASIM. الرقم ال�شخ�شي: 620802235. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/19564/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عماد محمود الرفاعي. الرقم ال�شخ�شي: 750343656. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 274.126 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/02154/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليه: جعفر محمد 
 270.211 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .921006276 ال�شخ�شي:  الرقم  حيدر.  علي  �شنقور 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.6/20830/2015/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري. المدعى عليه: محمد نعمه  تليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح  المدعية: �شركة ميتا 
محمد محمود. الرقم ال�شخ�شي: 530103150. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 67.833 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/18942/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690326858 ال�شخ�شي:  الرقم  الدليلي.  علي  اإبراهيم  قا�شم 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/00090/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليه: �شمير �شخاوت  ليلى جا�شم محمد جواد.  تليكوم. وكيلتها  المدعية: �شركة ميتا 
علي مراد بخ�س. الرقم ال�شخ�شي: 760708126. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.75 دينارًا 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/19494/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 FAISAL عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ADNAN BUTT. الرقم ال�شخ�شي: 770159745. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 87.9 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.5/19413/2015/02
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عمر �شعيد ابو �شحاده. الرقم ال�شخ�شي: 881115266. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 296.152 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/20841/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 NIBIN عليها  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
THAYYULLATHIL. الرقم ال�شخ�شي: 880822872. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 447.507 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/20734/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 ROBERT IAN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
OCAMPO DONES. الرقم ال�شخ�شي 840942273. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 415.675 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/00107/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليها  المدعى  الح�شيني.  عيد  محمد  وكيلها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
DIMA TOMBOC ZOSOBRADO. الرقم ال�شخ�شي: 680561307. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1171.652 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.8/01625/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 JOHNNET BANCOD :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء بوحمود. المدعى عليه
ABANES. الرقم ال�شخ�شي: 720837049. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 186.99 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/02148/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها فاطمة 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:830805788.  الرقم  الجعفري.  عبداهلل  غلوم  علي 

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

جل�شة 2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.1/08642/2015/02
تبليغ.باحل�شور

ال�شوملي.  يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  وكيلها  التجاريه.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: غري�س بوفيل كي�شافان. الرقم ال�شخ�شي: 820529230 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1330.486 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/19640/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   821231308 ال�شخ�شي  الرقم   .NAEEM SAJID GORAYA

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

جل�شة 2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.1/16949/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
علي عبدالله علي محمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 790504669. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/4/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.2/01094/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  العالي  علي  وكيلها محمد مح�شن  البدالى.  عبداللطيف  فتحى  عبداللطيف  المدعية: 
عليه: اأحمد مهدي عبداهلل اأحمد الجزيري. الرقم ال�شخ�شي: 820205800 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 4000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/21163/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:330000330.  الرقم  بور�شيد.  ال  عبداهلل  اإبراهيم  �شلمان 

مبلغ 83.767 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.4/02163/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SHAGOR MIAH ABDUR RASHID. الرقم ال�شخ�شي:840249977 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 260.841 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.1/20757/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليها:  المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .790406489 ال�شخ�شي:  الرقم  مراد.  عبداهلل  عبا�س  �شهربان 

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

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.3/02155/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
BENNY MATHEW. الرقم ال�شخ�شي: 690530633. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 321.418 

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

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/02207/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 SHAHUL المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
HAMEED MOHAMED JAFARULLAH. الرقم ال�شخ�شي:801301130. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 358.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.5/21100/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 SUMAN SIDDIQUR المدعى عليه:  البحرين. وكيلتها �شناء بوحمود.  المدعية: �شركة زين 
RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي: 800100190. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 232.474 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.5/20089/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
حنان عبدالفتاح ر�شوان محمد من�شى. الرقم ال�شخ�شي 890834539.مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 430.949 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/00688/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 TAJUL عليه  المدعى  التويجري.  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ISLAM DUDU MIAH. الرقم ال�شخ�شي:860934721. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.52 

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

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/00447/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: �شركة 
مادتيك للمعدات الطبيه. ال�شجل التجاري رقم :69172. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 345.4 

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

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/00766/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: جواد عدنان علي ها�شم. وكيلها عقيل ح�شن علي مو�شى. المدعى عليها: �شركة ذي 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .82158-1: رقم  التجاري  ال�شجل  ذ.م.م.  الماأكولت  فناء  بالزا 

2276.329 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة
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رقم.الدعوى:.9/21353/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية )امتياز(. وكيلها محمد عيد الح�شيني. المدعى 
عليه: اإبراهيم خليل اإبراهيم علي. الرقم ال�شخ�شي: 750502932

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1004.188 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.6/17748/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: محمد �شلطان را�شد 
�شعد. الرقم ال�شخ�شي: 600106675. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1354.32 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.9/00724/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيله عي�شى اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه: ان�س لطفى 
مع  دينارًا   828.687 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760159939 ال�شخ�شي:  الرقم  ابوليل. 

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

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.ال�شابعة

رقم.الدعوى:.14/.1/4640/2016
تبليغ.باحل�شور

 6 الدور  بناية حوار ب  الجا�شم.  وكليتها مريم  ال�شرعة.  منيزل  ن�شال محمد ح�شن  المدعي: 
منزل  منال محا�شن  عليها/  المدعي  بحريني.  وجن�شيته/  الدبلوما�شية.  المنطقة   604 مكتب 
بحرينية.  وجن�شيتها/  حمد.  مدينة   1018 مجمع   1814 طريق   1311 مبنى   44 �شقة  ال�شر. 

مو�شوع الدعوى/ الح�شانة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنه اإذا 
لم تح�شر اأو تعين وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأحد 2016/5/1م فاأن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.14/.4/315/2016
تبليغ.باحل�شور

المدعي: ثامر انور هليل مف�شي. وكيلته فاطمة الحواج برج الدبلومات مكتب 605 مبنى 315 
طريق 1705 الدبلوما�شية 317 فاك�س: 17532662. وجن�شيته/ بحريني المدعي عليها/ منى 
مو�شوع  اأردنية.  وجن�شيتها/  الها�شمية  الرنية  المملكة  المفرق  �شبحا  العون.  ذوقان  عفات 

الدعوى/ الح�شانة.
باأنه  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الثالثة  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
اإذا لم تح�شر اأو تعين وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2016/4/19م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.14/.5/3145/2015
تبليغ.باحل�شور

المدعي: فريد ح�شن اإبراهيم الخياط. مبنى 1385 طريق 3334 مجمع 933 الرفاع ال�شرقي. 
مغربية.  وجن�شيتها  العنوان.  مجهولة  فتواطي.  ب�شرى  عليها/  المدعي  بحريني.  وجن�شيته/ 

مو�شوع الدعوى/ الح�شانة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنه اإذا 
لم تح�شر اأو تعين وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأحد 2016/4/24م فاأن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.3/20997/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: امل خليل اإبراهيم عبداهلل 
ال�شائغ. مبنى 326 طريق 2118 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 717.446 

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

جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.2/02570/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 SHASHIDHARA عليها  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
SHETTY KENJOOR. مبنى 1146 طريق 3020 مجمع 330 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 287.189 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/02022/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 SAZZAD عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
HOSSAIN BABU LOKMAN. مبنى 1977 طريق 234 مجمع 302 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 170.12 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.3/19817/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلتها ليلى جا�شم. المدعى عليه: علي اأحمد اأحمد نا�شر مبنى 
501 �شقة 22 طريق 2121 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/19814/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 Daniel john المدعى عليه:  ليلى جا�شم محمد جواد.  تيليكوم. وكيلتها  المدعية: �شركة مينا 
مو�شوع  مقابة.  مبنى 1873 طريق 2857 مجمع 509  ال�شخ�شي: 201517065.  الرقم   .Kirk

الدعوى: طلب مبلغ 80 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/19495/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 MADANAN عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
MENON PAZAVOOR GOPALA KRISHNA. الرقم ال�شخ�شي: 650405579. مبنى 407 
�شقة 2 طريق 2619 مجمع 326 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 87.9 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.5/00033/2016/02

تبليغ.باحل�شور
 3346 مبنى  ال�شبع.  محمد  علي  محمد  من�شور  عليه:  المدعى  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
طريق 456 مجمع 604 القرية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/17774/2015/02
تبليغ.باحل�شور

علي  عباده  عليها:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عوده الريالت. الرقم ال�شخ�شي: 920415458. مبنى 1440 طريق 1429 مجمع 1014 الهملة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 94.47 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.5/19489/2015/02
تبليغ.باحل�شور

اأحمد  زينب  عليها:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
عبداهلل �شبت. الرقم ال�شخ�شي: 841206236. مبنى 314 طريق 611 مجمع 506 جنو�شان. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 85.15 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى.02/2016/04282/8

فتح.دعوى.تركة.املتويف
يا�شر.ر�شاد.هالل.�شالمة

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى يا�شر ر�شاد هالل �شالمة الرقم 
ال�شخ�شي: 690631707. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.02/2016/04446/4
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
ح�شن.اأحمد.علي.ح�شن

الرقم  اأحمد علي ح�شن   المتوفى ح�شن  تركة  فتح  الثانية عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 480109389. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.02/2016/04472/3
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

خالد.محمد.عبداهلل.الهرم�شي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى خالد محمد عبداهلل الهرم�شي

الرقم ال�شخ�شي: 500102562. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 

ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.3/20997/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: امل خليل اإبراهيم عبداهلل 
ال�شائغ. مبنى 326 طريق 2118 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 717.446 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/20743/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. المدعى عليه: ع�شام اأحمد ح�شين م�شاعده. مبنى 2111 �شقة 
الر�شوم  الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 273.165 دينارًا مع  22 طريق 90 مجمع 1014 

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

جل�شة 2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.6/24/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 3022 1255 طريق  مبنى   .JAVED AHMAD عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   198.584 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   330 مجمع 

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

جل�شة 2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.4/431/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عبداهلل  علي  عبداهلل  علي  عليه:  المدعى  �شنان.  ال  عبداهلل  اإبراهيم عبداهلل حمد  المدعي: 
الوردي. مبنى 16 طريق 36 مجمع 933 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 990 دينارًا 

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

جل�شة 2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.2/10737/2015/02
تبليغ.باحل�شور

ح�شن  محمد  ال�شراح.  علي  عبداهلل  عبا�س  ال�شراح.  ح�شن  علي  عبداهلل  عبدعلي  المدعين: 
عبداهلل علي ح�شن ال�شراح. وكيلهم ح�شين جعفر النها�س. المدعى عليهم: ورثة حب�شه ح�شن 
مهدي. خديجه اأحمد ح�شن ال�شراح. �شالمه اأحمد ح�شن ال�شراح. اأ�شماء اأحمد ح�شن ال�شراح. 
جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ من المال مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



137
العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.9/04642/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .750469498 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAKTHIVEL MANICKAM

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

جل�شة 2016/5/24 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى:.8/19028/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 AZAD LATE المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
 341 مجمع   1170 طريق   1340 مبنى   .730700836 ال�شخ�شي  الرقم   .REHAN UDDIN

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 289.689 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.9/21027/2015/02

تبليغ.باحل�شور
 VINOD عليه:  المدعى  بوحمود.  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبنى 1732 طريق 130 مجمع 211  ال�شخ�شي: 840161557.  الرقم   .ELUMBANTAVIDA

المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 789.039 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.2/19289/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 RYAN عليه   المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 811043657. مبنى 101 �شقة 1 طريق 2101  الرقم   .GONZALES SOLIVEN

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   347.341 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.1/21309/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ح�شن م�شبح مو�شى 
المحرق.   203 مجمع   337 طريق   5269 مبنى   .881216828 ال�شخ�شي:  الرقم  الر�شيدي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1262.61 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.4/18867/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: جا�شم ح�شن يو�شف عبدالعال. وكيله فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليها: �شركة 
البيت العالمي ذ.م.م. مبنى 947 طريق 2719 مجمع 327 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1192 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/21399/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: �شادق �شلمان اأحمد �شلمان. وكيله جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. المدعى عليهما: 
مبنى   .620108940 �شلمان  اأحمد  �شلمان  عبا�س  �شلمان،590041703.  اأحمد  �شلمان  اأحمد 

1886 طريق 1607 مجمع 1216 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: منازعات عقارية



139
العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  الرابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
حددت جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.4/01339/2015/02

تبليغ.باحل�شور
ح�شن  ومكي  مح�شن  اأحمد  علي  وفاطمة  علي  محمد  عبدالر�شول  ح�شن  مريم  المدعون: 
عبدالر�شول محمد علي ومدينه ح�شن عبدالر�شول محمد علي وجعفر ح�شن عبدالر�شول محمد 
علي وبنين ح�شن عبدالر�شول محمد علي. عطية ح�شن عبدالر�شول محمد علي وعبداهلل جعفر 
غريب محمد غريب. وكيلتهم رباب جعفر غريب محمد غريب. المدعى عليهم/ غريب محمد 
غريب وعبداهلل علي عبدالر�شول محمد وخمي�س علي عبدالر�شول عبداهلل وعبدالر�شول علي 
عبدالر�شول عبداهلل ور�شي علي عبدالر�شول عبداهلل وحليمة علي عبدالر�شول محمد ومريم 
محمد  عبدالر�شول  اأحمد  وجعفر  محمد  عبدالر�شول  اأحمد  ولميعه  عيد  محمد  ح�شن  علي 
وخديجة علي عبدالر�شول محمد وزينب غريب محمد غريب ومن�شور علي عبدالر�شول محمد 
و�شعداء علي عبدالر�شول محمد وزهرة اأحمد عبدالر�شول محمد وخديجة اأحمد عبدالر�شول 
محمد ومن�شور اأحمد عبدالر�شول محمد وخديجة غريب محمد غريب وفاطمة غريب محمد 
محمد  غريب  وعبا�س  غري  محمد  غريب  و�شهزلن  محمد  عبدالر�شول  اأحمد  وف�شة  غريب 

غريب. مو�شوع الدعوى: فرز عقار.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بورود التقرير 

وحددت المحكمة جل�شة 2016/4/4 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة.

رقم.الدعوى:.7/16784/2015/02
تبليغ.باحل�شور

يا�شين  را�شد  عبداللطيف جا�شم  يا�شين. محمد  را�شد  عبداللطيف جا�شم  المدعين/ جا�شم 
را�شد عبداللطيف جا�شم را�شد يا�شين. عبداللطيف جا�شم را�شد يا�شين. المدعى عليه: محمد 
خلوف طوير�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2580 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/4/20 للمرافعة. ليعلم.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.1/11735/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 MASUD المدعي: ال�شميم للمقاولت ل�شاحبها ال�شيد طالب جعفر مهدي نا�شر. المدعى عليه
MIAH FORID MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 841221308. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار 

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

جل�شة 2016/4/20 للمرافعة. ليعلم.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/11248/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 GARETH اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
IAN BLAKELEY. الرقم ال�شخ�شي: 741240661. مبنى 151 �شقة 11 طريق 44 مجمع 243 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  ينانير   510.935 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عراد. 

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

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.7/19412/2015/02
تبليغ.باحل�شور

محمد  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 326 طريق   1349 مبنى   .790809303 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  محمد  عبداهلل  عبدالمير 
مجمع 736 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 397.914 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/4/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/13915/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عثمان على اأحمد م�شعود. الرقم ال�شخ�شي: 830661832. مبنى 1178 طريق 139 مجمع 901 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 591.062 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/21 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.8/10913/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 2300 مبنى   .930118308 ال�شخ�شي  الرقم   .MUHAMMAD HARIS FAROOQ HAYAT

طريق 5844 مجمع 985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 235.509 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/21 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.1/10214/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فا�شل اأحمد فا�شل العتبي. الرقم ال�شخ�شي: 760704880. مبنى 1178 طريق 139 مجمع 901 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320.966 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/4/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.9/16041/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 331 مبنى   .610520415 ال�شخ�شي  الرقم   .KHALID MOHAMMED YUSUF ANSARI

الر�شوم  مع  دينارًا   111.133 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحد.   102 مجمع   208 طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/21 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى:.4/16343/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: نا�شر عبداهلل 
اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 690349700. مبنى 714 �شقة 11 طريق 8 مجمع  �شبع اهلل دروي�س 
706 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1246.844 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/4/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.2/08972/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
AMELIA SALVADOR GONZALES. الرقم ال�شخ�شي 700703608. مبنى 2361 �شقة 23 
طريق 2834 مجمع 228 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241.667 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/4/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.4/16231/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن علي اأحمد يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 641001789. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 140.226 

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

جل�شة 2016/4/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.1/20550/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: مح�شن 
محمد اأحمد الم�شرف. الرقم ال�شخ�شي: 680206205. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 69.797 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.6/11061/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: مدينه 
جعفر محمد جا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 650117328. مبنى 43 طريق 28 مجمع 232 الدير. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 212.741 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/21 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى:.14/.7/854/2016

تبليغ.باحل�شور
المدعي: لل بي �شيد رو�شان عبدالكريم رزاق. مبنى 1876 طريق 729 مجمع 907. وجن�شيته/ 
MD.ABUL KALAM MD. MOZIBUR BEPARI. جمهول العنوان.  بحرينية. املدعي عليه/ 

جن�شيته/ بنغالد�س. مو�شوع الدعوى/ اثبات احل�شانة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثالثاء الموافق 2016/05/03م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/02512/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 KALPESH عليه    المدعى  جعفر.  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 731117328. مبنى 1033 �شقة 32 طريق 425  الرقم   .VELJIBHAI PARMAR

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   287.635 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى:.9/13986/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: قمر بني 
ها�شم للمقاولت والدللة. الرقم ال�شخ�شي: 2-027187. مبنى 1 �شقة 11 طريق 318 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 170.625 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   321

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.7/02475/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ح�شين  عليه:  المدعى  �شليبيخ.  ح�شين  نا�شر  �شهام  وكيلتها  للخر�شانة.  اوال  �شركة  المدعية: 
عي�شى يو�شف اأحمد �شاحب موؤ�ش�شة العرادي لمواد البناء. مبنى 75 طريق 29 مجمع 242 عراد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1757 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/02503/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 .EID KHAMIS OLAYYAN :المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 550161864. مبنى 126 �شقة 49 طريق 2905 مجمع 529 المرخ. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 336.316 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.9/18833/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الدار لالإلكترونيات. وكيلتها طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: علي اأحمد 
علي عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 860402355. مبنى 156 طريق 6103 مجمع 361 بالد القديم. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 923 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.8/17490/2015/02

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

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

جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

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

المدعي: خليفه عبداهلل خليفه عبداهلل الن�شمي. وكيله عبداهلل اأحمد علي ال�شكران. المدعى 
عليها: موؤ�ش�شة اأبراج ال�شباح. اأحمد محمد جا�شم خلفان. مبنى 2648 �شقة 2044 طريق 5720 
مجمع 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/585/2016/02
تبليغ.باحل�شور

جعفر  برادات  عليها:  المدعى  ترافكو.   - الأغذية  و�شناعة  للتجارة  العامة  ال�شركة  المدعية: 
مو�شوع  النجار.  �شادق  جعفر  ل�شاحبها  المنامة   301 مجمع   251 طريق   340 مبنى  النجار. 

الدعوى: طلب مبلغ 1970.555 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.1/15929/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجير معدات البناء. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
ال�شخ�شي: 760101396 مبنى 3166 طريق  الرقم  اأحمد محمد علي جناحي.  المدعى عليه: 
2148 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 158.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 28-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

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

المدعي: جا�شم ح�شن يو�شف عبدالعال. وكيله فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليه: مركز 
البحرين البحري. الرقم ال�شخ�شي: 201516580. مبنى 381 طريق 2617 مجمع 326 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1350 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.1/19401/2015/02
تبليغ.باحل�شور

ال�شخ�شي:  الرقم  التجارية.  �شو  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
مو�شوع  علي.  عبدالمير  عبا�س  ل�شاحبه  عالي   3861 مجمع   1656 طريق   16 مبنى   .77374

الدعوى: طلب مبلغ 1237.274 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.1/19155/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليه: عبا�س  التويجري.  وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  بتلكو.  المدعية: �شركة 
اإبراهيم جعفر مهدي. الرقم ال�شخ�شي: 750601507. مبنى 1895 �شقة 11 طريق 644 مجمع 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 168.843 دينارًا مع  �شناب�س. مو�شوع   406

اأتعاب المحاماة.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.5/954/2016/02

تبليغ.باحل�شور
BALU ERAYIL. مبنى 12 طريق 654 مجمع  المدعى عليه:  البحرين.  المدعية: �شركة زين 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   356.825 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .485

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

جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.1/715/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. المدعى عليه: اأحمد �شيف اهلل اأحمد عبدالرزاق الماطري مبنى 
1729 �شقة 12 طريق 4435 مجمع 244 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80.312 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/15409/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: محمود 
طريق   2 �شقة   3836 مبنى   .861008103 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  اإبراهيم  علي  عبدالر�شول 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   184.871 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .712 مجمع   2189

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
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رقم.الدعوى:.6/10413/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
Jalal Hasan. الرقم ال�شخ�شي: 201509322. مبنى 2111 طريق 723 مجمع 321 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 338.193 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
رقم.الدعوى:.3/06098/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: CASSANDRA JOANN BOYLE. الرقم ال�شخ�شي 870540190 مبنى 1 طريق 382 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   199.535 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   342 مجمع 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.5/07878/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليها: فاطمة 
 121 طريق   502 مبنى   .790708930 ال�شخ�شي:  الرقم  �شالح.  عبدالرحمن  را�شد  اإبراهيم 
مجمع 801 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292.58 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.2/08894/2014/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري. المدعى عليها: اميره  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
كاظم ح�شين غلوم. الرقم ال�شخ�شي: 640056318. مبنى 895 طريق 3425 مجمع 734 عالي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 274.998 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
رقم.الدعوى:.9/22398/2014/02

تبليغ.باحل�شور
 MANESH المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. المدعى عليها
البديع  �شارع  فيال 20 مدخل 2299 طريق  ال�شخ�شي: 720439841.  الرقم   .THOTTATHIL

مجمع 55 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 738.983 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
رقم.الدعوى:.4/01826/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة التامين الإيرانية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليها: اآمنه قي�س �شالح. 
 1149.478 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  مجهولة   .201502150 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.8/15372/2014/02
تبليغ.باحل�شور

 MANOJ اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه  المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيله عي�شى 
SUBRAMANIYAN. الرقم ال�شخ�شي: 730565467. مبنى 1205 �شقة 1 طريق 421 مجمع 

704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1914.561 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
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رقم.الدعوى:.9/23227/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. المدعى عليه: عمران اله 
�شريف. الرقم ال�شخ�شي: 671039074. مبنى 350 طريق 411 �شلماباد مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1420.008 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.9/18971/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيلتها زينات عبدالرحمن المن�شوري. المدعى عليه: محمد 
عبدالنبي غلوم ال�شفار. الرقم ال�شخ�شي: 870110683. مبنى 4 طريق 3008 بو غزال مجمع 
330 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1315.106 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.2/15604/2014/02
تبليغ.باحل�شور

 NAMAL اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه  البنك الهلي المتحد. وكيله عي�شى  المدعي: 
طريق   21 �شقة   441 مبنى   .860413306 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAMEERA RANASINGHE
3711 مجمع 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 983.021 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.3/09227/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود المدعى عليه: خالد مبارك 
لحدان �شالح الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 720109280. مبنى 1521 �شقة 3 طريق 1327 مجمع 
913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1093.412 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
رقم.الدعوى:.9/19853/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: �شيتي بنك. المدعى عليه: MALIK NAVEED AFZAL AWAN. مبنى 1900 طريق 
89 الرفاع – الرو�شة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2569.402 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.3/08689/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدال�شهيد عي�شى علي اأحمد. المدعى عليه: اورفان لالأنترنت. 
مو�شوع  عي�شى.  مدينة   806 مجمع   604 طريق   2485 مبنى   .1-47840 ال�شخ�شي:  الرقم 

الدعوى: طلب مبلغ 517.969 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.6/23280/2014/02
تبليغ.باحل�شور

لتاأجير  مندور  عليه:  المدعى  اأحمد.  علي  عي�شى  عبدال�شهيد  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
ال�شيارات. الرقم ال�شخ�شي: 201502115. مبنى 3273 طريق 454 مجمع 604 القرية. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1551.34 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.5/08691/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها ح�شن عبا�س جعفر محمد. المدعى عليها: �شركة بود�شتور لتاأجير 
المعدات الثقيلة. الرقم ال�شخ�شي: 48764. مبنى 23 �شقة 78 طريق 4301 مجمع 634 المعامير. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 713.559 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
رقم.الدعوى:.3/00555/2015/02

تبليغ.باحل�شور
التويجري. المدعى عليه: يو�شف  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
دادي مراد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 530402220. مبنى 337 طريق 3311 مجمع 532. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 432.842 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.4/01261/2015/02
تبليغ.باحل�شور

فندق  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
المنامة.  ال�شخ�شي: 31026-1. مبنى 4338 طريق 2163 مجمع 321  الزبارة ذ.م.م. الرقم 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.834 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
رقم.الدعوى:.4/00207/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 622 طريق   1601 مبنى   .890909695 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  عبدالمجيد  اأحمد  عبداهلل 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 820.579  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.   206 مجمع 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
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رقم.الدعوى:.9/09912/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شويلح �شليم �شليمان زايد. الرقم ال�شخ�شي: 880152796. مبنى 1990 طريق 8538 مجمع 
985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 280.303 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
رقم.الدعوى:.2/07762/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد خليل اإبراهيم �شخنيني. الرقم ال�شخ�شي: 850507553. مبنى 669 �شقة 12 طريق 2913 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   116.586 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   329 مجمع 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.9/09697/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 1866 مبنى   930304837 ال�شخ�شي:  الرقم  عو�شي.  اإبراهيم  عبدالرحمن  عبدالحميد  علي 
طريق 1128 مجمع 121. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 204.51 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
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رقم.الدعوى:.9/09531/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شقة   402 مبنى   820520969 ال�شخ�شي  الرقم   .DILOFAR EBINE YOUSUFF MOIDU
22 طريق 2105 مجمع 341 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 466.85 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.3/04654/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شقة 11  ال�شخ�شي: 810150735. مبنى 1769  الرقم   .JAMES ROJARD ALBINA عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 383.492  الدعوى: طلب  المحرق. مو�شوع  طريق 1553 مجمع 215 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.7/15926/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شقة   1354 مبنى   720839793 ال�شخ�شي  الرقم   .CHARLENE MARIE REFORMINA
الر�شوم  مع  دينارًا   122 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   327 مجمع   2727 طريق   22

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.2/17414/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بيت التمويل الكويتي. وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليها: هالة 
اأحمد �شيد اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 770834930. مبنى 11 طريق 3801 مجمع 338 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.68 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



155
العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
رقم.الدعوى:.1/06907/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلتها لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليها: بدريه 
ناجي قايد علي. الرقم ال�شخ�شي: 830604928. مبنى 1507 �شقة 53 طريق 2116 مجمع 321 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2895.605 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.2/10872/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ليلى عبداهلل ح�شن اأحمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 780505611. مبنى 1307 طريق 837 مجمع 
208 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 103.711 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.3/09910/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد اأحمد اإبراهيم ح�شين الب�شري. الرقم ال�شخ�شي: 931108225. مبنى 905 طريق 1607 
مجمع 1216 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 210.376 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
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رقم.الدعوى:.8/23326/2014/02
تبليغ.باحل�شور

 BENRIE اإبراهيم. المدعى عليه:  المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيلها را�شد عبدالرحمن 
طريق   203 �شقة   91 مبنى   .830826815 ال�شخ�شي  الرقم   .JAMES BASA NUFABLE

�شارع ال�شويفية مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 804.368 دنانير مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
رقم.الدعوى:.9/15581/2014/02

تبليغ.باحل�شور
عليها  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
 .640564208 ال�شخ�شي  الرقم   .JAYACHANDRA KURUP BHASKARAN PILLAI

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 597.683 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.5/03944/2014/02
تبليغ.باحل�شور

هاني  عليه:  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيلها  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
اإبراهيم فاعور. الرقم ال�شخ�شي: 740932470. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 744.654 دينارًا 

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

جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة

رقم.الدعوى:.8/18028/2014/02
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
عبدالعزيز محمد العبدالقادر.ASGHAR DIN MUHAMMAD. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1582.919 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.العا�شرة
رقم.الدعوى:.9/10002/2007/02.

بيع.باملزاد.العلني
بموجب  الم�شجل  العقار  العلني  بالمزاد  للبيع  و�شعها  عن  الخام�شة  ال�شغرى  المحكمة  تعلن 
رقم  المقدمة  بموجب  الم�شجل  والعقار   1970/893 1969/2105الوثيقة  رقم  المقدمة 
1974/1751 والوثيقة رقم 1975/2407 والآيل ملكيتهم للمدعيين مراد علي عبدالرحمن مراد 
وغيرها وكيلهم المحامي ح�شن اأحمد بديوي �شد المدعي عليهم ورثة المرحوم عبدالواحد علي 

عبدالرحمن مراد وجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.
الدلل محمد  يراجع  اأن  المزايدة  اأو  ال�شراء  على  المزاد  في  رغبة  لديه  كل من  فـاإن  لذا       
ح�شن هاتف رقم 39444828 اأو قلم كتاب المحكمة على اأن يبداأ العقار الأول ب�شعر مبلغ وقـدره 
-/293785 دينارًا والثاني يبداأ ب�شعر مبلغ وقدره -/309582 دينارًا وقد حددت المحكمة جل�شة 

2016/4/5م لبدء المزايدة. ليعلم.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.3/2903/2012/02..
بيع.باملزاد.العلني

الدعوى  مو�شوع  العقار  العلني  بالمزاد  للبيع  و�شعها  عن  الخام�شة  ال�شغرى  المحكمة  تعلن 
اإبراهيم  يا�شر  لكل من )1(  المقدمة رقم 1972/1963  بالوثيقة رقم 1974/2963  الم�شجل 
اهلل  مال  جا�شم  اإبراهيم  فاطمة   )3( اهلل  مال  جا�شم  اإبراهيم  اأحمد   )2( اهلل  مال  جا�شم 
وكيالهم المحاميان عي�شى بور�شيد و�شالحة بور�شيد �شد المدعى عليهم تركة المتوفي اإبراهيم 

جا�شم مال اهلل وجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.
لذا فـاإن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء اأو المزايدة اأن يراجع الدلل محمد ح�شن 
هاتف رقم 39444828 اأو قلم كتاب المحكمة على اأن يبداأ بالمزاد العلني على اأن يبداأ ال�شعر 
الأ�شا�شي للعقار 70000 دينار وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/20م لبدء المزايدة. ليعلم.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى:.8/19868/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليها: �شركة  النها�س.  لل�شفريات ذ.م.م. وكيلها ح�شين جعفر  المدعية: �شركة دناتا 
مجموعة اآر دي هيرتيج. الرقم ال�شخ�شي: 201517167. مبنى 1565 �شقة 222 طريق 1722 
مجمع 317 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 949 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.3/3/2016/02.

تبليغ.باحل�شور
جا�شم  لطيفة   )3( الغتم  خليفة  جا�شم  منى   )2( الغتم  خليفة  جا�شم  خليفة   )1( المدعون: 
خليفة الغتم المدعى عليهم / )1( ال�شيخة لولوة را�شد عبداهلل اآل خليفة )2( ال�شيخة ثاجبة 
را�شد عبداهلل اآل خليفة )3( ال�شيخة �شيخة را�شد عبداهلل اآل خليفة )4( ال�شيخة �شهى مبارك 
را�شد اآل خليفة )5( ال�شيخة مها مبارك را�شد اآل خليفة )6( ال�شيخة مريم مبارك را�شد اآل 
 )9( خليفة  اآل  �شلمان  دعيج  عبداهلل  ال�شيخ   )8( المناعي  اأحمد  اإبراهيم  اأمينة   )7( خليفة 
ال�شيخ �شلمان دعيج �شلمان اآل خليفة )10( ال�شيخة مريم دعيج �شلمان اآل خليفة )11( ال�شيخة 
مريم علي خليفة اآل خليفة )12( ال�شيخ خليفة اأحمد را�شد اآل خليفة )13( ال�شيخ فهد اأحمد 
را�شد  اأحمد  ال�شيخة عائ�شة  اآل خليفة )15(  را�شد  اأحمد  ال�شيخ خالد  اآل خليفة )14(  را�شد 
اآل خليفة )16( ال�شيخة هناء اأحمد را�شد اآل خليفة )17( �شعادة الدكتور محمد جا�شم الغتم 
المو�شوع بندب  الف�شل في  المحكمة وقبل  العقاري. حكمت  والت�شجيل  الم�شاحة  )18( جهاز 
هيئة في الدعوى تكون مهمتها بعد الطالع على اأوراق وم�شتندات الدعوى وما ع�شى اأن يقدمه 
 ، عليهم  والمدعى  للمدعين  والمملوكة  التداعي  محل  العقارات  اإلى  والنتقال  فيها،  الخ�شوم 
وذلك لفرز م�شتحق المدعين و المدعى عليهم ، واإعداد خريطة مترية بالأق�شام المفروزة دون 
الأ�شا�شي  الثمن  قيمة  تحدد  ذلك  تعذر  حالة  وفى  قيمتها  من  النتقا�س  اأو  بها  ال�شرر  اإلحاق 
للعقارات محل التداعي تمهيدًا لبيعها بطريق المزايدة وقد �شرحت المحكمة للهيئة في �شبيل 
اأداء ماأموريتها النتقال اإلى اأية جهة حكومية اأو غير حكومية ترى لزوم الطالع على ما قد يكون 
باإيداعها  المدعيين  اأمانة كلفت  المحكمة مبلغ وقدره 1500 دينارًا  بها من م�شتندات وقدرت 
خزينة المحكمة على ذمة اأتعاب الهيئة وم�شروفاتها وحددت جل�شة 2016/05/04 حتى تقدم 
تمت  طالما  الخ�شوم  غيبة  في  ولو  ذلك  اأمكن  اإن  الماأمورية  مبا�شرة  وعليها  تقريرها  الهيئة 
الغائب من الخ�شوم بمنطوق هذا الحكم  اإعالن  الكتاب  دعوتهم على وجه �شحيح وعلى قلم 

واأبقت الف�شل في الم�شروفات.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة.

رقم.الدعوى:.4/19825/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: ALEXIS BUDDA. مبنى 2264 �شقة 21 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   599.114 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيف.  �شاحية   428 مجمع   280

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.1/21004/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. المدعى عليه: اأحمد محمد اأحمد عبداهلل مبارك. مبنى 7 �شقة 
الر�شوم  مع  دينارًا   107.457 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحد.   105 مجمع   515 طريق   12

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

جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.5/6959/2013/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: نجالء ال�شيد جعفر علي فالحي. المدعى عليها/ كر�شتينا منالو بانتو. �شفة الدعوى: 
مطالب عمالية.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/4/13م لنظر الدعوى ليعلم

قا�شي.اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.الدعوى:.02/2015/20642/7

تبليغ.باحل�شور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى المال. المدعى عليها: ال�شركة 

الخليجية العالمية للتموين. ال�شجل التجاري: 01-31348. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة.

رقم.الدعوى:.02/2015/20616/8
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  المال.  عي�شى  جمال  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
محمد اإ�شماعيل عثمان بلو�س/ �شاحب موؤ�ش�شة عثمان بلو�س. ال�شجل التجاري 903-1. مجهول 

العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/26 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.02/2015/19890/4

تبليغ.باحل�شور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلتها �شو�شن جعفر علي المدفعي. المدعى عليها: 
خاتون خمي�س مدن حمادي �شاحب/ مفرو�شات األوان. رقم ال�شجل التجاري: 1-28851. مجهول 

العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.02/2015/15942/9
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى المال. المدعى عليها: �شركة 
وليد العقارية ذ.م.م. رقم ال�شجل التجاري: 54981-1. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

قد حددت  باأنها  اأعاله  عليهاالمذكورة  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.02/2015/14943/1

تبليغ.باحل�شور
المدعى  المال   اأحمد خليفه  للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليها: �شركة بدوي اوزعور باتكو �س.م.م. رقم ال�شجل التجاري: 66018-01. مجهول العنوان. 

مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/4681/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلتها �شو�شن جعفر المدفعي. المدعى عليه: عبا�س 
عبدعلي اأحمد خ�شير/ �شاحب الورد الأخ�شر للمقاولت وبقية الفروع رقم ال�شجل التجاري: 

70758. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/4/26 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.02/2016/03523/6.

تبليغ.باحل�شور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: �شركة 
المقاولت ال�شريعة )فرع �شركة اأجنبية(. رقم ال�شجل التجاري: 47236-01. مجهول العنوان. 

مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 

جل�شة 2016/4/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.02/2015/20725/3.
تبليغ.باحل�شور

المدعى  المال   اأحمد خليفه  للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى  العامة  الهيئة  المدعية: 
 329 طريق   310: مبنى   .650038177 ال�شخ�شي:  الرقم  القدمي.  اأحمد  عطية  جعفر  عليه: 

مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.02/2014/10430/1
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلتها �شو�شن جعفر علي المدفعي. المدعى عليها: 
ال�شجل التجاري: 2-79273. مبنى 1414 طريق 2835  �شركة في�شر كوم�س كوربوري�شن. رقم 

مجمع 328 المنامة. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 

جل�شة 2016/4/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/11270/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 ARASH عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
SAIDI. الرقم ال�شخ�شي: 781225000. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.9/00773/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: NASAR KORANJI KUNNUMMAL. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 199.18 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.2/00771/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: LEMUEL ANGCAHAN UDTOHAN. مبنى 
695 طريق 4101 مجمع 341 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 230.661 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/12425/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   552 مبنى   800950364 ال�شخ�شي  الرقم   .JOSE LEONARDO LIM MORALES
815 مجمع 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.125 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.6/12498/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
IFTIKHAR AHMAD. الرقم ال�شخ�شي: 840212704. مبنى 532 �شقة 11 طريق 210 مجمع 
302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200.45 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.9/12488/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: خديجة 
بالد   363 مجمع   21 �شقة   343 مبنى   .630065810 ال�شخ�شي:  الرقم  اأحمد.  ال  علي  ح�شن 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  ينانير   206.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  القديم. 

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

جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.2/00639/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: موؤ�ش�شة الذوادي لتاأجير ال�شيارات. المدعى عليه: اياد �شليمان محمد فرج �شيحان. 
مبنى 18 طريق 1301 مجمع 913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 750 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.7/19524/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة عبدعلي عي�شى النوح واأولده. وكيلها اأيمن توفيق الموؤيد. المدعى عليها: �شركة 
انف�شتمار العقارية،�شامي مكي عبداهلل،�شركة توب جوب لالإن�شاء ذ.م.م مبنى 1057 �شقة 11 
الر�شوم  طريق 1403 مجمع 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3663 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.6/00685/2016/02
تبليغ.باحل�شور

RETHEESH THALIYADATH. مبنى 532  المدعى عليها:  البحرين.  المدعية: �شركة فيفا 
مع  دينارًا   253.151 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   210 طريق   11 �شقة 

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/19643/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 GOPI عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 337 3711 مجمع  505 طريق  مبنى   .700171665 ال�شخ�شي:  الرقم   .BALACHANDRAN

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 455.04 دينارًا مع 
المحاماة.    

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.6/19631/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: نوفه علي فا�شل 
اإبراهيم العاني. الرقم ال�شخ�شي: 830404708. مبنى 2382 �شقة 14 طريق 5718 مجمع 257 
جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 87.3 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.4/02485/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: فريد اأحمد حاجم ها�شم الخزرجي. وكيلتها �شهى اكرم اأحمد حاجم الخزرجي. 
المدعى عليه: فهد محمد اإ�شماعيل العو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 540107433. �شقة 16 طريق 
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1448 مجمع 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.9/16922/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: ال�شفير للكمبيوتر. وكيلتها طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: يون�س بوازروا. 
المنامة.   337 مجمع   3738 طريق   303 �شقة   1698 مبنى   .800584058 ال�شخ�شي:  الرقم 

مو�شوع الدعوى: طلب المبلغ 832 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/17009/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
DIVINA PATRON PEGA. الرقم ال�شخ�شي: 810128659. مبنى 783 �شقة 72 طريق 2412 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   351.044 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.5/17757/2015/02

تبليغ.باحل�شور
 JAMES عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
TIMOTHY TAYLOR. الرقم ال�شخ�شي: 501100164. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 94 دينارًا 

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.4/18691/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ANNALIZA MALABANAN REBULADO. الرقم ال�شخ�شي 820439738. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 716.204 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.4/19372/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم ذ.م.م. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: فاطمة 
حبيب عبداهلل حمود. الرقم ال�شخ�شي: 880213922. مبنى 366 طريق 95 مجمع 943 الرفاع 

فيوز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.1/19415/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 HAMZA عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مجمع   118 طريق   1096 مبنى   770517560 ال�شخ�شي  الرقم   .KOYA PALLI THAZHAM
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 261.194 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   310

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

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

عليه  المدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  وكيلها  عبا�س.  ح�شن  ح�شين  علي  عبدعلي  المدعية: 
ال�شخ�شي: 940722178. مبنى 939 طريق 1622 مجمع 816  الرقم   .ZEESHAN ASLAM
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 980 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
رقم.الدعوى:.7/07826/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: عي�شى علي ح�شين. وكيلها عبدعلي حمزة الع�شفور. المدعى عليه: مو�شى عبدالكريم 
مهدي �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 710604386. مبنى 2250 طريق 3867 مجمع 538 الدراز. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3600 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/00822/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: محمد مرهون عبدعلي محمد. وكيلتها مي حامد ال�شيد جالل. المدعى عليها: �شركة 
عبدالعال للخدمات الن�شائية. الرقم ال�شخ�شي: 1-7520. مبنى 2471 �شقة 44 طريق 2831 
مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/15681/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شميه مبارك جمعه بوغنوم الرميحي. الرقم ال�شخ�شي: 680402110. مبنى 101 طريق 3105 
مجمع 931 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118.19 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.7/00693/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة داداباي لل�شفريات. المدعى عليه: مركز لجون لل�شفريات ذ.م.م. مبنى 325 
الر�شوم  مع  دينارًا   2147.327 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي.   251 مجمع   5114 طريق 

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.ال�شتئناف:.9/0020/2016/03
رقم.الدعوى:.1/6986/2015/02

تبليغ.باحل�شور
ومحمد   601001346 المال  جمال  وكيالها/  الجتماعي،  للتاأمين  العامة  الهيئة  الم�شتاأنفة: 
القانونية  ال�شئون  الأول  الطابق  التجاري  الدبلومات  برج  الأحمد 901103080، مكاتب  عدنان 
– �شاحب  الع�شيري  علي  اأحمد  علي  عليه/  الم�شتاأنف   317 مجمع   1722 طريق   1565 بناية 
موؤ�ش�شة علي اأحمد الع�شيري )�س. ت: 1-60621(، �شقة 24 مبنى 310 طريق 329 مجمع 304. 
طلبات ال�شتئناف: 1- قبول ال�شتئناف �شكل. 2- في المو�شوع/ الغاء الحكم الم�شتاأنف والزام 
من  الم�شتاأنفة  اعفاء  الحوال  جميع  وفي   -3 دينارًا.   609/950 مبلغ  ب�شداد  �شده  الم�شتاأنف 

الر�شوم والم�شاريف الق�شائية ا�شتنادا لن�س المادة 112 من قانون التامين الجتماعي.
     

عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شور لجل�شة 2016/04/24م.

قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شتئنافية.الدائرة.الثانية
رقم.ال�شتئناف:.9/0236/2016/03
رقم.الدعوى:....1/5977/2009/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنف: اأحمد محمد اإبراهيم �شكور علي، بوا�شطة وكيلته ال�شيخة �شلوى اآل خليفة المحاكم 
مكتب 23 بناية �شركة البحرين لل�شياحة الطابق الثانية الدبلوما�شية الم�شتاأنف �شدها/ �شركة 
فاريا لاللكترونيات، مجهول العنوان. طلبات ال�شتئناف: اأول قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا: قبل 
الف�شل في المو�شوع احالة الدعوى لخبير التزييف والتزويير لبحث الفواتير والعقد المقدمة 
من الم�شتاأنف �شدها وا�شتكتاب الم�شتاأنف وم�شاهاة التوقيع المن�شوب �شدوره عن الم�شتاأنف 
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على الم�شتندات �شالفة الذكر وما تم ا�شتكتابه عليه من توقيعات وذلك ليتمكن الم�شتاأنف من 
الغاء   )1 المو�شوع:  في  ثالثا:  عليه.  دعواها  �شند  الم�شتندات  �شدها  الم�شتاأنف  تزوير  اثبات 
اتعاب  الق�شائية ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  الم�شتاأنف �شدها  اإلزام  الم�شتاأنف. 2(  الحكم 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/04/48.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئنافية.الدائرة.الثانية.

رقم.ال�شتئناف:.8/4154/2015/03
رقم.الدعوى:.1/11279/2015/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنف  – البحرين.  – المنامة  ال�شناب�س  العقاري،  والت�شجيل  الم�شاحة  الم�شتاأنف: جهاز 
حمد.  مدينة   1033 مجمع   3325 طريق   3111 مبنى  اهلل.  عبد  عبا�س  من�شور  اأحمد  عليه/ 
طلبات ال�شتئناف: الغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا برف�س الدعوى مع تحميل رافعها 

جميع الم�شروفات والر�شوم عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه الأول اأو من ينوب عنه 

بالح�شور لجل�شة 2016/04/24م.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شتئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.ال�شتئناف:.7/02835/2011/03
رقم.الدعوى:....7/5774/2010/02

تبليغ.باحل�شور
امل�شتاأنف: �شبري خان وكيله عي�شى بور�شيد. امل�شتاأنف �شدها: موؤ�ش�شة �شنعاء للتجارة جمهول 

العنوان. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليها او من ينوب 
عنها بالح�شور لجل�شة 2016/04/24م ب�شقوط حق الم�شتاأنف بالتم�شك بحكم الحالة للتحقيق 

واعادة ال�شتئناف للمرافعة.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئنافية.الدائرة.الثانية..

رقم.ال�شتئناف:.7/4194/2015/03
رقم.الدعوى:.1/12342/2010/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنف: خالد عبد اهلل عبد الرحمن 770907059، بوا�شطة وكيله في�شل العلي 820300560. 
بناية حوار اأ الطابق 2 مكتب 201 الدبلوما�شية 31. الم�شتاأنف عليه الأول/ انوديب بينول بينوال 
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ال�شتئناف:  المنامة. طلبات  �شقة 3003 مبنى 2758 طريق 4650 مجمع 346   .700841199
1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2-الغاء الحكم الم�شتاأنف. 3- تعديل الحكم الم�شتاأنف. 4-الزام 

الم�شتاأنف �شدهما بكافة الم�شروفات والر�شوم واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه الأول اأو من ينوب عنه 

بالح�شور لجل�شة 2016/04/28م.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شتئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.ال�شتئناف:.8/1694/2014/03
رقم الدعوى: 9/14242/2013/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنفة: وجيهه علي حمد، وكيلتها زهراء مكي عبداهلل، اإدارة المحاكم. الم�شتاأنف �شدها: 
رانجيت هالي هام. مجهول العنوان. الحكم: حكمت المحكمة وقبل الف�شل في ال�شكل والمو�شوع 
البينة  ومبينيها  القانونية  الإثبات  طرق  بكافة  الم�شتاأنف  ليثبت  للتحقيق  ال�شتئناف  باإحالة 
والقرائن و�شهادة ال�شهود اأن الم�شتاأنف �شده انتفع بالعين المملوكة للم�شتاأنف وبيان مدة هذا 
النتفاع وبيان القيمة المتفق عليها بين الطرفين ولإثبات امتناع الم�شتاأنف �شده عن �شداد تلك 
التحقيق جل�شة  لبدء  الطرق وحددت  بذات  النفي  وللم�شتاأنف �شده  بها  وان�شغال ذمته  القيمة 
اأ�شهر من بدئه وندبت لإجرائه ع�شو الدائرة  اأن ينتهي في غ�شون ثالثة  2016/3/23م على 
بالقادمة  للجل�شة  �شهودهما  باإخطار  للطرفين  و�شرحت  القت�شاء  عند  غيره.  ندب  ولرئي�شها 

واعتبرت النطق بذلك الحكم بمثابة اإعالن للخ�شوم واأبقت الف�شل في الم�شروفات.     
اأعاله  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شـور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/4 ليعلم. 
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئنافية.الثالثة

رقم.ال�شتئناف:1/3989/2014/03
رقم.الدعوى:..3/17983/2012/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنفة: مودرن األمنيوم ل�شاحبها اإبراهيم كازورني، وكيلها علي جعفر الجبل. مكتب 703 
الخور. 2- عارف  الم�شتاأنف �شدهم: 1- في�شل �شالح  مبنى 315 طريق 1705 مجمع 317. 
جا�شم �شند. 3- عارف جا�شم �شند. 4- نا�شر اأحمد نا�شر 5- موؤ�ش�شة األمنيوم ال�شقر. 6- 
جعفر محمد الحايكي. 7- �شركة زين البحرين. 8- �شركة اإبراهيم خليل كانو . 9- نا�شر اأحمد 
نا�شر. 10- مطبعة الأتحاد 11- �شامي عي�شى بورا�شد. 12- �شركة اأوريك�س لخدمات التاأمين. 
13- محمد مهدي محمد اأحمد. 14- مركز المنتوجات الإيطالية. 15- موؤ�ش�شة �شلمان ال�شائغ 
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للمقاولت. 16- لخوان كارتار جاند. 17- محمد خليفة جا�شم دليم. طلبات ال�شتئناف: اأول: 
اإلزام  ثالثًا:  الدعوى.  برف�س  والق�شاء  الم�شتاأنف  الحكم  الغاء  ثانيًا:  �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول 
التقا�شي.  درجتي  عن  المحاماة  اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  والر�شوم  الأول  �شده  الم�شتاأنف 
الوارد بمنطوق  النحو  ال�شابق ندبه وذلك على  الخبير  اإلى  الماأمورية  باإعادة  المحكمة  حكمت 

تلك الجل�شة.
قانونًا  يمثلهم  من  يح�شر  اأو  �شخ�شيًا  يح�شروا  باأن  �شدهم  الم�شتاأنف  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/5م واإل �شت�شير المحكمة في حقهم ح�شوريًا. ليعلموا. 
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى:.9/13832/2012/02
تبليغ.باحل�شور

ف�س  �شركة  عليها:  المدعى  رم�شان.  عي�شى  اإبراهيم  وكيله   .BHARATH KUMAR المدعي: 
ليف. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

انهت  باأنها قد  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
التحقيق وقد حددت جل�شة 2016/6/5م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى:.6/1798/2013/02

تبليغ.باحل�شور
 JAN عليهم:  المدعى  عبداهلل.  جا�شم  اأحمد  وكيلها  للهند�شة.  رم�شي�س  �شركة  المدعية: 
 FAROOSH. SHAKIL MODDIN SAHEB MAKANDAR. TARLOK SINGH. PRAKASH
 GURUNG. SANJAY KUMAR BHASKAR. JITENDRA KUMAR ADHIKARI.
  .MUHAMMAD IBRAHIM. BALJIT SINGH. LAL MUHAMMAD. HAMID ZAMAN

مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليه  jan farooshوبقية المدعي عليهم 
التالي:  الحكم  ومرفق  الدعوى  لنظر   2016/6/5 جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورين 
حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق 
والأ�شرار  ذلك  وتاريخ  مبرر  بدون  نف�شهم  تلقاء  من  العمل  تركوا  عليهم  المدعى  اأن  الإثبات 
ما ع�شى  نفي  عليهم  للمدعى  و�شرحت  لها  الجابر  والتعوي�س  بها من جراء ذلك  لحقت  التي 
ينتهي خالل  ان  للتحقيق على  وتحديد جل�شة4/22/ 2014م  الطرق  بذات  المدعية   يثبته  اأن 
�شهرين وندبت المحكمة لإجرائه ال�شيد ع�شو يمين الدائرة ولرئي�شها ندب غيره  عند القت�شاء 
اإح�شار �شهودهما لتلك الجل�شة واأبقت الف�شل في الم�شروفات وعلى قلم  و�شرحت للطرفين 

الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم.
قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
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رقم.الدعوى:.9/09127/2010/02
تبليغ.باحل�شور

�شركة  عليها:  المدعى  الزعبي،  علي  �شريف  حاتم  وكيله  الفزاني.  عبدال�شالم  علي  المدعي: 
ر�شالن للتجارة. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأن الدعوى تم 
تجديدها من ال�شطب وباأنها قد حددت جل�شة 05-05-2016 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية...................................
رقم.الدعوى:.6/4675/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: بنك البحرين ال�شالمي. وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليها نيهال 
تدفع  باأن  عليها  المدعى  اإلزام  الدعوى: طلب  �شفـة  العنوان.  غلوم. مجهول  ر�شا  غلوم  خليل 

للمدعية مبلغا وقدره 30915/721 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/11.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.8/18915/2015/02
تبليـغ.باحل�شـور

الفجرية  �شركة  عليها:  املدعى  املال.  جمال  وكيلها  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعـية: 
الوطنية للمقاولت والنقل. �شفـة الدعــوى: ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 
بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/5/11

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
رقم.الدعوى:.5/15264/2015/2

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
علي.را�شد.مبارك.علي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى علي را�شد مبارك علي الرقم 
ال�شخ�شي: 430101368. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى:.7/10631/2015/02
تبليـغ.باحل�شـور

فرحان  ن�شاأت  عليها:  المدعى  الموؤيد.  ايمن  المحامي  وكيلها  فريتيا�س  بيرو  �شركة  المدعية: 
عو�س �شهاونة. وثمين �شليمان ذياب الفاخوري. �شفـة الدعوى: ديون.

اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شور بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة 2016/5/12.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
رقم.الدعوى:.1/18989/2015/2

فتح.دعوى.تركة.املتوفى
ن�شر.كرمي.�شليمان.الظاهر

المتوفى ن�شر كريم �شليمان الظاهر.  ال�شاد�شة عن فتح تركة  الكبرى المدنية  تعلن المحكمة 
الرقم ال�شخ�شي: 550137017. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
من  كل  على  اأنه  كما  يوما،  واأربعين  خم�شة  خالل  المحكمة  هذه  لدى  دعوى  بتقديم  يبادر  اأن 
لنظر   2016/4/13 جل�شة  المحكمة  حددت  وقد  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  ذمته  في 

الدعوى                                       
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.2/4805/2016/2
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
اإبراهيم.يعقوب.يو�شف

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى اإبراهيم يعقوب يو�شف الرقم 
ال�شخ�شي: 480017808. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.8/4444/2016/2
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

قا�شم.غالم.حيدر.حيدري
حيدري،  حيدر  غالم  قا�شم  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 610602594. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 

ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى:.1/4280/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

ظاهر.اإبراهيم.ظاهر.متعب.الذوادي
متعب  ظاهر  اإبراهيم  ظاهر  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  الذوادي. الرقم ال�شخ�شي: 690044062. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/5/25  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.9/4281/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفاة

اميان.من�شور.عبداهلل.علي.النينون
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن تركة المتوفاة ايمان من�شور عبداهلل علي النينون. 
الرقم ال�شخ�شي: 781006252. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.4/20389/2015/02
بدل.فاقد.لوثيقة.عقارية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي حميد علي عبداهلل ح�شين وغيره. 
باإلزام  الحكم  فيها  طالبين  العقاري  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  �شد  الدعوى  هذه  اأقاموا  قد 
المدعى عليها باإ�شدار وثيقة بدل فاقد للمدعين للعقار الكائن في القدم من المنامة الم�شجل 
ذلك  بت�شجيل  عليها  المدعى  بالزام  والحكم  1961/208م،  الطابو  ورقم   1963/2158 برقم 

ب�شجالتها الر�شمية.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/5/11 موعد نظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.2/20054/2015/02
بدل.فاقد.لوثيقة.عقارية

قد  وغيره.  نا�شر  محمد  ح�شن  اأحمد  باأن  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأقاموا هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالبين فيها الحكم باإلزام المدعى 
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عليها باإ�شدار وثيقة عقارية الى المدعين والم�شجلة برقم الوثيقة 1963/1613م رقم الطابو 
ب�شجالتها  ذلك  بت�شجيل  عليها  المدعى  باإلزام  والحكم  باربار،  في  الكائنة  م   1959/243

الر�شمية.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/5/11 موعد نظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.2/18918/2015/02
تبليـغ.باحل�شـور

المال  خليفه  اأحمد  عي�شى  جمال  المدعي:  ممثل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعي: 
المدعى عليها: �شركة ام بي ام علم فلورا ذ.م.م. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام 
اأتعاب  ومقابل  والر�شوم  دينارًا   34036/642 وقدره  مبلغا  للمدعية  يدفع  باأن  عليه  المدعى 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/11.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.9/13267/2015/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

عبدالأمري.ح�شن.اأحمد.رحمه
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة المتوفى عبدالأمير ح�شن اأحمد 
رحمه. الرقم ال�شخ�شي: 420101942. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
اأنه على كل  يوما، كما  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  بتقديم دعوى لدى هذه  يبادر  اأن  عليه 
من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/11 لنظر 

الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.1/4201/2009/02
تبليـغ.باحل�شـور

اآل خليفة.  را�شد  بنت  ال�شيخة هيا  وكيلته  اآل خليفة.  بن رزق  ال�شيخ خليفة بن حمد  المدعي: 
طلب  الدعــوى  �شفـة  العنوان.  مجهول  )البحرين(.  الأمريكية  البحرية  دائرة  عليها:  المدعى 
اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 29795/500 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب 

المحاماة.



176
العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/15.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
رقم.الدعوى:.8/15044/2015/02

فتـح.دعوى.تركـة.املتوفاة
لطيفهة.محمد.علي.الزياين

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة المتوفاة لطيفة محمد علي الزياني، 
الرقم ال�شخ�شي: 3930106534. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/15 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.4/3250/2016/02
بدل.فاقد.لوثيقة.عقارية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي �شلمان ح�شن خليل الحلو وغيره. 
بالزام  الحكم  فيها  طالبين  العقاري  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  �شد  الدعوى  هذه  اأقاموا  قد 
المدعى عليه الثالث بفيد عقد البيع الر�شمي رقم2005008826 المحرر بتاريخ 2005/3/23م 
في �شجالتها الر�شمية وا�شدار وثيقة ملكية جديدة باأ�شماء المدعين كونهم الورثة ال�شرعيين 
للم�شتري- عبدالعزيز ح�شن الخلو رحمة اهلل- بموجب الفري�شة ال�شرعية رقم 2014/1116 

وذلك في مواجهة المدعى عليهما الول والثاني .
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/5/15 موعد نظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.6/4445/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

جنيبل.�شالح.محمد.جم�شري
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى نجيبل �شالح محمد جم�شير. 
الرقم ال�شخ�شي: 440109884. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 

ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى:.3/03686/2010/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة �شوليدرتي التكافل العام. وكيلتها لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه 
اآل خليفه. المدعى عليها  اأحمد  ال�شيخ يو�شف �شقر  لل�شيارات ل�شاحبها /  الأ�شلية: المتحدة 
عليها  المدعى  الذكير.  اأحمد  المحامي  وكيلها  للتاأمين  الخليج  اأتحاد  �شركة  الأولى:  المدخلة 
المدخل الثاني: عبدالحليم محمد دراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2890 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
اأعاله  المذكور  المدخل  الثاني  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

باأنها قد حددت جل�شة 9-5-2016 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/22390/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: ميرزا عبدالح�شين 
ميرزا ال�شفار. الرقم ال�شخ�شي: 920908748. مبنى 19 طريق 6105 مجمع 361 بالد القديم. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 705.11 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حافظة  بورود  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

م�شتندات من قبل وكيل المدعية وباأنها قد حددت جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/10419/2013/02
تبليغ.باحل�شور

مح�شن  عليهما  المدعى  الح�شيني.  عيد  محمد  وكيلها  الوطني.  التمويل  بيت  �شركة  المدعية: 
محمد مح�شن محمد الع�شفور 740805487. فاطمة اأحمد علي محمد عي�شى 790103680. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4473.132 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  الثامنة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
حددت جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.1/14859/2015/02

تبليغ.باحل�شور
 LISA MARIE :المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها
مع  دينارًا   109.3 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .690836228 ال�شخ�شي:  الرقم   .BISHOP

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.2/14707/2015/02

تبليغ.باحل�شور
 NELSON المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه
مبلغ 111.519  الدعوى: طلب  مو�شوع   .560424795 ال�شخ�شي:  الرقم   .GAPAS RIGUIS

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/08336/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلتها ريم ح�شنين عبدالر�شول خلف. المدعى عليه: ح�شين 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780809548 ال�شخ�شي:  الرقم  خاتم.  ح�شن  اأحمد  عبدالنبي 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/14576/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 PAUL MICHAEL عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
PRUITT. الرقم ال�شخ�شي: 690636130. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 278.611 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/14769/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 .RONMANOHAR المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
الر�شوم  مع  دنانير   110.85 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850536120 ال�شخ�شي:  الرقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.8/18414/2015/02

تبليغ.باحل�شور
ثريا  عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .530052814 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  عبدالقادر  عبدالوهاب 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/14766/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 .BASHIR AHMED المدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   244.073 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .680700978 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/15462/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليها:  الح�شيني.  وكيلها محمد عيد  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610072811 ال�شخ�شي:  الرقم  �شنقور.  علي  حميد  ايمان 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/18919/2015/02
تبليغ.باحل�شور

ليك�شمبورغ.  ايه  انترنا�شونال  المدعى عليه: بنك  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   665.735 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201516283 ال�شخ�شي:  الرقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.3/22561/2014/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
ARAKKULATHU VELLAMVELLI PRADEEP KUMAR. الرقم ال�شخ�شي 580522270. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 836.011 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.8/22581/2014/02

تبليغ.باحل�شور
 NARAYANA المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. المدعى عليه
RAO JAYAGOPAL. الرقم ال�شخ�شي: 660235382. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 729.751 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/10629/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه زياد 
مي�شال ابو نافع. الرقم ال�شخ�شي: 780235851. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 61.322 دينارًا 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/11846/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليها: عائ�شة  تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان.  المدعية: �شركة مينا 
�شعيد �شليمان الري�شي. الرقم ال�شخ�شي: 730460398. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126.37 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/12280/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: محمد 
يو�شف هالل علي يو�شف. الر قم ال�شخ�شي: 770408745. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84.5 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/12670/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820601810 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شيبة.  اإبراهيم  حمدي  خالد 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/10567/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 ERGIN عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا  مبلغ 213.866  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 830250344.  الرقم   .MALTA

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/12409/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع   740544276 ال�شخ�شي  الرقم   .MOTEEN AHMAD BUTT SHABBIR

طلب مبلغ 339.698 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/12281/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: يو�شف 
جنيد عبداهلل خان. الرقم ال�شخ�شي: 681205628. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 81.89 دينارًا 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/6998/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليها: �شركة جزاف  ليلى جا�شم محمد جواد.  تيلكوم. وكيلتها  المدعية: �شركة مينا 
لتكنولوجيا البناء - فرع ل�شركة اأجنبية. ال�شجل التجاري: 78194. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/10104/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عبدالر�شول  ح�شنين  ريم  وكيلتها  والال�شلكية.  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
خلف. المدعى عليه: اإبراهيم يو�شف علي يو�شف امان. الرقم ال�شخ�شي 870506625. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 613.888 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/17467/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شالح ح�شن 
عما�س داغر. الرقم ال�شخ�شي: 821110365. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 578.548 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/18184/2015/02

تبليغ.باحل�شور
 VINOD عليه   المدعى  يو�شف.  اأحمد  فاطمة جا�شم  وكيلتها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
ELUMBANTAVIDA. الرقم ال�شخ�شي: 840161557. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 310.033 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/07043/2015/02
تبليغ.باحل�شور

الوداعي.  ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  وكيلها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: يحيى جمعه را�شد جفن. الرقم ال�شخ�شي: 390017892. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2346.977 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/14709/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 JUSTIN F المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه
MC HARGUE. الرقم ال�شخ�شي: 880431644. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 112 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/17035/2014/02
تبليغ.باحل�شور

التويجري. المدعى عليه: يو�شف  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870700774 ال�شخ�شي:  الرقم  بوعبجل.  جا�شم  محمد  اأحمد 

216.968 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.4/14706/2015/02

تبليغ.باحل�شور
 KRISSANA عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
MONGKOLRUANG. الرقم ال�شخ�شي: 870634224. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 111.334 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/16470/2015/02
تبليغ.باحل�شور

اإبراهيم  المدعى عليها: وفاء  ليلى جا�شم محمد جواد.  تليكوم. وكيلتها  المدعية: �شركة مينا 
حمدان الجغل. الرقم ال�شخ�شي: 630829608. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 96.35 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/17462/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 PARVATHY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مع  دينارًا   438.832 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .630633789 ال�شخ�شي:  الرقم   .AIYER

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/15060/2015/02
تبليغ.باحل�شور

�شبيل مبارك  المدعى عليه: مبارك  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
دينار مع  الدعوى: طلب مبلغ 100.792  ال�شخ�شي: 720726026. مو�شوع  الرقم  ال�شام�شي. 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.7/20253/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: اأحمد محمد مح�شن ر�شدى محمد. مبنى 492 
الر�شوم  مع  دينارًا   299.568 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   208 مجمع   813 طريق 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/20439/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: اأحمد عبدال�شالم طه اأبوجبين. مبنى 196 طريق 
1906 مجمع 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 240.06 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/20449/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليه: Indtech. مبنى 342 طريق 5616 مجمع 356 ال�شالحية. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 479.069 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.8/11124/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
JAN STUFFERS. الرقم ال�شخ�شي: 590167715. مبنى 2208 �شقة 31 طريق 647 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 315.133 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   306

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.4/3723/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعى عليه: 1-  المحرقي.  اأحمد  وكيلها ح�شان علي   .SOHAG TAZUL ISLAM المدعي: 
�شركة التاأمين العربية ال�شعودية �شجل تجاري 1-10316. 2- يون�س علي �شالح ح�شين الحمري 
900412283. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليهما المذكوران اأعاله بورود مذكرة 

من قبل وكيل المدعي وقد حددت جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/15395/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 GOPAL المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلتها لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه
KRISHNA SUBRAYA BHAT. الرقم ال�شخ�شي: 610556258 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2517.725 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/17005/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  وكيلها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .610067869 ال�شخ�شي:  الرقم  يا�شين.  عبدالرحمن  خليفه  عبدالرحمن 

طلب مبلغ 148.527 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/20511/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 MUHAMMAD عليه:  المدعى  التويجري.  وكيلها عبدالكريم  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
WARIS. الرقم ال�شخ�شي: 860349004. مبنى 835 طريق 5031 مجمع 550 البديع. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 262.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/20542/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. المدعى عليه: عبداهلل جمعه �شالح ال�شهو. مبنى 211 طريق 704 
مجمع 1205 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 96.424 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/4/26م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/7970/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شباح عبدالنبي عبدالوهاب ربيع. الرقم ال�شخ�شي: 750507748. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/4/25م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.6/8600/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: كفتيريا 
رتفان/ ال�شجل التجاري: 2-48332. ل�شاحبته: فنده عباد علي �شيف اهلل الرقم ال�شخ�شي: 
530128322. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 102.807 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/4/25م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/7984/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
مع  دينارًا   184.925 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920126820 ال�شخ�شي:  الرقم   .YASIN

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/4/25م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/8416/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد ح�شين عبدالحميد محمد غيب اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 870412612. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 533 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/4/25م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.2/7952/2015/02
تبليغ.باحل�شور

الوداعي  ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  وكيلها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  مو�شوع   .920206646 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  حاجي  طاهر  حبيبه  عليها:  المدعى 

طلب مبلغ 374.646 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/4/25م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.3/8090/2015/02
تبليغ.باحل�شور

محمد  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .620901942 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شين.  محمد  عبدالرحمن 

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

جل�شة 2016/4/25م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.1/7829/2015/02
تبليغ.باحل�شور

غادة  عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالر�شا حميد دروي�س محمد. الرقم ال�شخ�شي: 780507738. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

152.139 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/25م لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.3/8252/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع   .860601994 ال�شخ�شي:  الرقم  الحداد.  عي�شى  محمد  عبدالجليل  محمد 

طلب مبلغ 2427.08 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/4/25م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/7987/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 USMAN عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
AHMAD SHAHZAD. الرقم ال�شخ�شي: 920718493. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 189.237 

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

جل�شة 2016/4/25م لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/20330/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة كيدي كريدي ماك�س. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: اأ�شامه محمد معين ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 570718600. مبنى 16 طريق 1725 مجمع 
517 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3949.05 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى:.5/20321/2015/02
تبليغ.باحل�شور

ايوب  عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
جا�شم �شوار. الرقم ال�شخ�شي: 05-006884. مبنى 1062 طريق 1124 مجمع 211 المحرق 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شحن.  لخدمات  العالمية  نجوم  ثالث  موؤ�ش�شة  �شاحب  ب�شفته 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.9/20257/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: منى جمعه عبا�س ح�شن عا�شوري. مبنى 2624 
طريق 2031 مجمع 1020 دم�شتان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 718.502 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/19742/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. المدعى عليه: TIMOTHY EDWARD WALKOWIAK. مبنى 
2281 �شقة 36 طريق 5555 مجمع 555 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80.7 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.8/20258/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 URPLOGY & PLASTIC SURGERYIES. HOSPITAL :المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليه
W.L.L. مبنى 939 طريق 3220 مجمع 332 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 322.336 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.2/08390/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليها: وفاء عبداهلل 
عي�شى علي الحايكي. الرقم ال�شخ�شي: 681002328. مبنى 77 طريق 882 مجمع 204 المحرق. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 176.882 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.9/07645/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة امك�س ال�شرق الأو�شط. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: HILAL ALI KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 690826141. مبنى 513 طريق 1851 مجمع 518 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 2089.29 دينارًا مع  باربار. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/05625/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD WAQAS HAJI NAWAZ. الرقم ال�شخ�شي 900327634. مبنى 2056 طريق 

1638 مجمع 116 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 599.822 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة



192
العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

رقم.الدعوى:.1/17793/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة امريكان اك�شبر�س. وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه: عالء ع�شام 
و�شفي �شامي. الرقم ال�شخ�شي: 870361899. مبنى 122 طريق 1010 مجمع 410 ال�شناب�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1855 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/09280/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
�شقة 11 طريق  ال�شخ�شي: 831111992. مبنى 1590  الرقم   .NASEEM IBRAHIM عليها: 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 272.601 دينارًا مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  2555 مجمع 925 

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.4/05553/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
�شقة   50 مبنى   .541103059 ال�شخ�شي  الرقم   .VALUTHUNDIL CHACKO CHERIAN
الر�شوم  مع  دينارًا   167.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع   369 طريق   23

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.5/09223/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليه: �شلمان مال ح�شن  انور محمد.  ا�شامة  الدوليه. وكيلها  التكافل  المدعية: �شركة 
اأحمد محمد زين الدين. الرقم ال�شخ�شي: 890606501. مبنى 1666 طريق 641 مجمع 406 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 642.96 دينارًا مع  �شناب�س. مو�شوع 

المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى:.5/09030/2015/02

تبليغ.باحل�شور
محمد  علي  فهد  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  وكيلها  الدولية.  التكافل  �شركة  المدعية: 
 730 مجمع   3427 طريق   1043 مبنى   .781205298 ال�شخ�شي:  الرقم  ب�شري.  عبدالرحمن 
هورة عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 560.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/09141/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 .wenlinang cheng :المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه
مبنى 11 �شقة 11 طريق 616 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 708.35 دينارًا 

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

جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثامنة

رقم.الدعوى:.7/20723/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: �شركة او�شتريليان هو�شبتال ديزاين 
مع  دينارًا  مبلغ 13624.658  الدعوى: طلب  مو�شوع   .59388 ال�شجل:  رقم  واي.  تي  جروببي 

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

جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.6/15501/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة هامبتور اإنترنا�شيونال، الرقم 
ال�شخ�شي: 55733. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 13862.678 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/4/25 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى:.4/22258/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: غو�شيه بروين هداية اهلل ح�شين بخ�س. المدعى عليه: محمد ر�شوان رحيم بخ�س. 
الر�شوم  مع  دينارًا   5750 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201428808 ال�شخ�شي:  الرقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.8/18915/2015/02
تبليـغ.باحل�شـور

المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال المال. المدعى عليها: �شركة الفجيرة 
الوطنية للمقاولت والنقل. �شفـة الدعــوى: ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 
بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/5/11

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
رقم.الدعوى:.5/15264/2015/2

فتـح.دعوى.تركة.املتوفى
علي.را�شد.مبارك.علي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة المتوفى علي را�شد مبارك علي ، 
الرقم ال�شخ�شي: 430101368. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.1/18989/2015/2
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى

ن�شر.كرمي.�شليمان.الظاهر
�شليمان  كريم  ن�شر  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  يدعي  اأو من  المذكور  للمتوفى  وارث  فعلى كل  ال�شخ�شي: 550137017.  الرقم  الظاهر. 



195
العدد: 3256 - الخميس 7 أبريل 2016

حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/4/13  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى                                       
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.الدعوى:.2/4805/2016/2
فتـح.دعوى.تركـة.املتوفى
اإبراهيم.يعقوب.يو�شف

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى اإبراهيم يعقوب يو�شف الرقم 
ال�شخ�شي: 480017808. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة

رقم.ملف.التنفيذ.9/10330/2012/04
 Kevin.تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بالمحكوم علي
Mark Dobb والم�شجل بموجب المقدمة رقم 200/9065 والوثيقة رقم 12814، وذلك بتاريخ 
ـــــــــــ/...،278 دينار )مائتين وثمانية  اأ�شا�شي قدره  ب�شعر  المزاد  يبداأ  اأن  2016/4/27، على 

و�شبعون األف دينار(.
هاتف:  ح�شن  محمد  محمد  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  يف  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
التنفيذ  اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف  باإدارة املحاكم يف  التنفيذ  اأو مكتب   ،83944482

رقم 9/10330/2012/04.
قا�شي.محكمة.التنفيذ.الرابعة

رقم.الدعوى.4/00963/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى.
يو�شف.عبداهلل.مطر.فرج

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة المتوفى يو�شف عبداهلل مطر فرج، 
رقمه ال�شخ�شي:  640119387. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/3/16 لنظر الدعوى.
رئي�س.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شاد�شة
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رقم.الدعوى:.2016/3
اإعالن.بموعد.الإجتماع.الأول.والح�شور

املدعى عليه املطلوب اإعالنه: محمد اإقبال، جمهول العنوان.
تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات املدعى عليه الأول املذكور اأعاله اأو من ميثله قانونًا 
بتاريخ  اأحمد  �شلمان فاروق  الدعوى  اأمام مدير  الدعوى  الأول لإدارة  مبوعد ح�شور الجتماع 
البارك بالزا، الطابق  بناية  الغرفة، وعنوانها:  ال�شاعة 11:30 �شباحًا مبقر  اأبريل 2016   12
الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة الدبلوما�شية، املنامة مملكة البحرين ، وذلك عماًل 
بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية املنازعات التي تخت�س بها غرفة 
رقم  بقانون  املر�شوم  من  الثاين  الباب  من  الأول  الف�شل  املنازعات مبوجب  لت�شوية  البحرين 

)30( ل�شنة 2009 ، ليعلم.

ا�شتدراك

الر�شمية،  اجلريدة  يف  املن�شور   2012 ل�شنة   )2( رقم  ال�شتمالك  قرار  ُي�شحح 
اخلا�س با�شتمالك العقار امل�شجل با�شم ال�شيد/ اأحمد علي عبداهلل، الكائن يف احلورة 
من املنامة ح�شب املقدمة رقم 1989/3883، من اأجل م�شروع احلورة الإ�شكاين ح�شب 
اأحمد علي عبداهلل ومحمد  ال�شادة/  با�شم  القرار  يكون  الإ�شكان، بحيث  وزارة  طلب 
يو�شف اإبراهيم الربيعة وبدرية محمد جمعة علي امللك، امل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

1989/3883، ورقم 2008/2853، ورقم 1980/530، ورقم 2004/7978.
لذا لزم التنويه.


