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 �أمر ملكي رقم )20( ل�سنة 2016
بتعيين م�ست�سار بديو�ن �ساحب �ل�سمو �لملكي ولي �لعهد

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

�أمرنا باالآتي:
�ملادة �الأولى

�شاحب  بديوان  الإعالم   ل�شئون  م�شت�شارًا  احلمادي  عبدالرحمن  بن  عي�شى  ال�شيد  ُيعني 
ال�شمو امللكي ويل العهد،

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

ملك مملكة �لبحرين بالنيابة
�سلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 20 رجــب 1437هـ
املوافق: 27 اأبريل 2016م
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 قر�ر رقم )26( ل�سنة 2016
باإ�سد�ر نظام عمل �إد�رة �المتحانات �لوطنية

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنه 1995 يف �شاأن تقومي املوؤهالت العلمية، 
يف  للدار�شني  الـتعليمية  اخلدمات  مكاتب  ب�شاأن   1997 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

اخلارج،
وعلى املر�شوم بقانون )25( ل�شنه 1998 ب�شان املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،
وعلى القانون رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم،

جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  بتنظيم   2012 ل�شنة   )83( رقم  املر�شوم  وعلى 
التعليم والتدريب،

للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  بت�شكيل   2013 ل�شنة   )15( رقم  املر�شوم  وعلى 
و�شمان جودة التعليم والتدريب،

وعلى القرار رقم )72( ل�شنة 2011 باإ�شدار نظام وحدة المتحانات الوطنية، 
التعليم  جودة  و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عر�س  على  وبناًء 

والتدريب،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

و�شمان  للموؤهالت  الوطنية  للهيئة  التابعة  الوطنية،  المتحانات  اإدارة  عمل  بنظام  ُيعمل 
جودة التعليم والتدريب، املرفق بهذا القرار.

�ملادة �لثانية
ُيلغى نظام وحدة المتحانات الوطنية ال�شادر بالقرار رقم )72( ل�شنة 2011.

�ملادة �لثالثة
التايل  اليوم  وُيعمل بهما من  الر�شمية،  املرفق به يف اجلريدة  والنظام  القرار  ُين�شر هذا 

لتاريخ ن�شرهما.
رئي�س جمل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة  
�شدر بتاريخ: 20 رجب 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 27 اأبريل 2016م
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 قر�ر رقم )28( ل�سنة 2016
 ب�ساأن �إعادة ت�سكيل �للجنة �لوطنية لمكافحة

�لتدخين و�لتبغ باأنو�عه ومنتجاته

رئي�س جمل�س الوزراء:
باأنواعه،  والتبغ  التدخني  ب�شاأن مكافحة  ل�شنة 2009  رقم )8(  القانون  بعد الطالع على 

وعلى الأخ�س املادة )16( منه،
الوطنية  اللجنة  لنظام عمل  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن  ل�شنة 2010  رقم )1(  القرار  وعلى 

ملكافحة التدخني والتبغ باأنواعه ومنتجاته،
وعلى القرار رقم )14( ل�شنة 2013 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني 

والتبغ باأنواعه ومنتجاته،
وبناء على عر�س وزيرة ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

وزيرة  برئا�شة  ومنتجاته  باأنواعه  والتبغ  التدخني  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ُيعاد 
ال�شحة وع�شوية كل من:

ممثاًل عن وزارة ال�شحة. 1- الدكتورة مرمي اإبراهيم الهاجري 
ممثاًل عن وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة. 2- الأ�شتاذة منى ال�شيد كاظم العلوي 

ممثاًل عن املجل�س الأعلى للبيئة. 3- الأ�شتاذة اآمنة حمد الرميحي 
ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون  4- املهند�شة فاطمة حممود يو�شف 

البلديات والتخطيط العمراين.  
ممثاًل عن وزارة الرتبية والتعليم. 5- الأ�شتاذ جا�شم حممد احلربان 

6- لأ�شتاذ عبدالكرمي علي عبدالكرمي  ممثاًل عن �شئون اجلمارك بوزارة الداخلية.
ممثاًل عن وزارة �شئون الإعالم. 7- الأ�شتاذ قي�س ح�شن الدو�شري 

ممثاًل عن وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة. 8- الأ�شتاذ نوار عبداهلل املطوع  
ممثاًل عن جمعية مكافحة التدخني. 9- املهند�س جمدي بكري يا�شني 

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة املذكورة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.
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�ملادة �لثانية
اأن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س لإبداء الراأي يف  يجوز للجنة 
بع�س احلالت متى ارتاأت اللجنة ذلك ، دون اأن يكون لهم حق الت�شويت فيما تتخذه اللجنة من 

قرارات.

�ملادة �لثالثة
ُيلغى القرار رقم )14( ل�شنة 2013 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني 

والتبغ باأنواعه ومنتجاته.

�ملادة �لر�بعة
على وزيرة ال�شحة والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 21 رجب 1437هـ
املـــــوافــــــــــق: 28 اأبريل 2016م
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جمل�س �لتنمية �القت�سادية
 قر�ر رقم )2( ل�سنة 2016 

باإعادة ت�سكيل مجل�س  �إد�رة بنك �لبحرين للتنمية 
 

ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى رئي�س جمل�س �لتنمية �القت�سادية:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2000 باإن�شاء وتنظيم جمل�س التنمية القت�شادية 

وتعديالته،
وعلى عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لبنك البحرين للتنمية )�س.م.ب( املن�شئ مبوجب 

املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1991،
وعلى التعديالت التي اأجريت على عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لبنك البحرين للتنمية 

)�س.م.ب(،
وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2012 باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة بنك البحرين للتنمية،

قرر �الآتي:
�ملادة �الأولى

عمرو  خالد  ال�شيد  برئا�شة  )�س.م.ب(  للتنمية  البحرين  بنك  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  يعاد 
الرميحي، وع�شوية كل من: ـــــ

1- ال�شيدة / �شباح خليل املوؤيد.
2- ال�شيد / �شالح ح�شن علي ح�شني. 

3- ال�شيد / طارق جليل ال�شفار.
4- ال�شيد / مروان خالد طبارة.

5- ال�شيدة / تال عبد الرحمن فخرو.
6- ال�شيد / غ�شان غالب عبد العال.

7- ال�شيدة/ مرمي عدنان الأن�شاري.
�ملادة �لثانية

تكون مدة الع�شوية يف املجل�س املذكور ثالث �شنوات تبداأ من تاريخ �شدور هذا القرار.
�ملادة �لثالثة

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
�ســــــــــــــــــلمان بن حــمــد �آل خليفــة

ولــــــــــــي �لعهــــد نائب �لقائد �الأعلى  
رئي�س جمل�س �لتنميــة �القت�ســاديـــــة

�شدر بتاريخ : 28 جمادى الأولى 1437هـ
املــــــــوافـــــــــق: 8 مــــــــــــــــــــــار�س 2016 م
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة
�إعالنات مركز �لبحرين للم�ستثمرين

�إعالن رقم )260( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ مهدي اأحمد جا�شم ال�شفاف، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )ت�شجيالت املنتظر(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 6670، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع العا�شر من املوؤ�ش�شة وذلك 
بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره األف ومائتان وخم�شون )1،250( 
نثريا  برايا  وال�شيد/ عبداجلبار  فالأبيل حممد  كنارا  ال�شيد/  كل من  واإدخال  بحريني،  دينار 

فالأبيل الهنديي اجلن�شية.
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

�إعالن رقم )261( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

�إلى �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة  
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شادة جرانت ثورنتون/ عبدالعال، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة  مكتب 
)اأجياد لال�شتثمار العقاري ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 64831، والتي متار�س الأن�شطة 
ال�شركة  فروع  القانوين لأحد  ال�شكل  تغيري  طالبًا  املوؤجرة،  اأو  اململوكة  املمتلكات  يف  العقارية 
 )500.00( األف  خم�شمائة  مقداره  وبراأ�شمال  مقفلة،  بحرينية  م�شاهمة  �شركة  اإلى  وحتويله 

دينار بحريني، واإدخال �شركاء جدد فيها.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  كل من   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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�إعالن رقم )262( ل�سنة  2016
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

فرع �ل�سركة �الأجنبية )كال قافني ليمتد( 
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه �شركة )الزعبي و�شركاه لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابة عن ال�شركة الأجنبية التي حتمل ا�شم 
)كال قافني ليميتد(، باعتبار ال�شركة املنابة م�شفيًا قانونيًا لفرع ال�شركة الأجنبية يف مملكة 
البحرين، امل�شجل مبوجب القيد رقم 89031، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرع ال�شركة 
قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية،  ت�شفية  املذكور  الأجنبية 

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

�إعالن رقم )262( ل�سنة  2016
ب�ساأن حتويل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اأندكو �س.�س.و(، ملالكها ال�شيد/ فهد حممد عارف 
لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،  3-46625 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �شادق،  حممد 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، واإدخال ال�شيدة/ يا�شمني حممد رفيع �شفيع، 
بحريني اإلى  دينار   )50.000( األف  خم�شني  من  راأ�شمالها  تخفي�س  مع  ال�شركة،  يف  �شريكة 

ع�شرين األف )20.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

�عالن رقم )263( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية
�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
املحامي ح�شني املخرق، نيابة عن ال�شيد/ نبية جعفر يو�شف املخرق، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية 
التي حتمل ا�شم )هال تامي ملواد التجميل(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 41573، طالبًا تغيري ال�شكل 
القانوين للفرع الرابع من املوؤ�ش�شة، وذلك بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال 
مقداره �شتة اآلف )6.000( دينار بحريني، واإدخال كل من جاكومي مانويل ليمو�س وباري�شرت 

راوات واأنَّة رو�شالينا ليمو�س �شركاء بال�شركة.
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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

�إعالن رقم )264( ل�سنة  2016
ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

�سركة )ترفل �ستوك للمقاوالت �س.�س.و(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )ترفل �شتوك للمقاولت �س.�س.و(، ملالكتها غدير 
اختيارية،  ت�شفية  ت�شفيتها  طالبة   ،80757 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  فردان،  طاهر  اأحمد 
و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س املادة )335( 
التقدم  اعرتا�س  لديه  من  ال�شركة  دائني  جميع  امل�شفي  يدعو  املذكور  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 وذلك على العنوان التايل:
ال�شيد / اأحمد عبدالر�شا اأحمد عبداهلل يو�شف

رقم الت�شال: )+973( 39900009 
املنامة – مملكة البحرين

�إعالن رقم )265( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شيدة/ �شذى عبدال�شهيد �شلمان بن جمال، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مركز 
بن جمال ل�شحة املراأة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 98249، طالبة حتويل املوؤ�ش�شة اإلى �شركة 
ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10.000( دينار بحريني، وتغيري ال�شم 
 La santé the women wellness( التجاري لل�شركة اإلى )مركز ل�شنتي ل�شحة املراأة ذ.م.م

center، واإدخال ال�شيد/ يو�شف �شرب �شرف ها�شم علي �شريكًا يف ال�شركة. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  كل من   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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ملخ�س عقد �سركة
د�ر دم�سقية �ل�سام للخدمات �س.�س.و ملالكها عبد�لعزيز �ل�سيعري

�سركة �ل�سخ�س �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة دار دم�شقية ال�شام للخدمات �س.�س.و ملالكها عبدالعزيز ال�شيعري.
رقم �لقيد: 97652                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/3/29  
مدة �ل�سركة: حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: الأن�شطة الإدارية واأن�شطة الدعم للمكاتب.

اأ - النقدي: - 2000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

  
�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

- عبدالعزيز بن مربوك بن �شليمان ال�شيعري          )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- عبدالعزيز بن مربوك بن �شليمان ال�شيعري          )�شعودي اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- عبدالعزيز بن مربوك بن �شليمان ال�شيعري          )�شعودي اجلن�شية(                    رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
�ل�سباعي لل�سري�ميك ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

��سم �ل�سركة: �شركة ال�شباعي لل�شرياميك ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97668                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/3/30  
مدة �ل�سركة: حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة.

اأ - النقدي: - 2000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة:      �شقة  45       مبنى 19       طريق 1802    املنامة / احلورة 
هاتف: )+973( 39415400 

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- ح�شام الدين ناظم ال�شباعي          )�شوري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )25(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )٪25(
2- عالء زكريا حممد م�شعود          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(
3- حممد عبد الكرمي ال�شباعي          )�شوري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )24(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )4800( الن�شبة )٪24(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- ح�شام الدين ناظم ال�شباعي          )�شوري اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- حممد عبد الكرمي ال�شباعي          )�شوري اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
1- ح�شام الدين ناظم ال�شباعي            )�شوري اجلن�شية(                         رئي�س جمل�س الإدارة
2- حممد عبد الكرمي ال�شباعي          )�شوري اجلن�شية(             نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
عامل �لربهان �لتجارية ذ.م.م
�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

��سم �ل�سركة: �شركة عامل الربهان التجارية ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97686                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/3/30  
مدة �ل�سركة: حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: جتارة/بيع املن�شوجات و جتارة/بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية

 جتارة/بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية و جتارة/بيع لل�شاعات باأنواعها واملجوهرات 
وامل�شوغات وجتارة/بيع مواد و�شلع اأخرى.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة:      �شقة  1       مبنى 1104       طريق 133  /  توبلي 
هاتف: )+973( 39992727 

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- حمزة �شعيد عبداهلل علي  قروف          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(
2-                                                              )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- حمزة �شعيد عبداهلل علي  قروف          )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- حمزة �شعيد عبداهلل علي  قروف          )بحريني اجلن�شية(                         رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
ت�سيا للحالقة �لن�سائية و�لتجميل ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

��سم �ل�سركة: ت�شيا للحالقة الن�شائية والتجميل ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97690                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/3/30  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
وت�شفيف  وال�شتحمام  ال�شرتخاء  التدليك وغريها من خدمات  �ل�سركة:  �شالونات  �أغر��س 

ال�شعر واأنواع التجميل الأخرى.

اأ - النقدي: - 5000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة:        مبنى 1771 ا       طريق 85   / مقابة 
هاتف: )+973( 39070028 -  )+973( 39933231

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- رملة نا�شر علي قا�شم احلداد          )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )٪50(
2- فرح حممد اإبراهيم القا�شمي          )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )٪50(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- رملة نا�شر علي قا�شم احلداد          )بحرينية اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- فرح حممد اإبراهيم القا�شمي          )بحرينية اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )جمتمع(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
1- رملة نا�شر علي قا�شم احلداد          )بحرينية اجلن�شية(                         ع�شو جمل�س الإدارة
2- فرح حممد اإبراهيم القا�شمي        )بحرينية اجلن�شية(                     ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
�لربيع �الأ�سفر للتجارة و�ملقاوالت -ت�سامن- 

ملالكها عبد�هلل �إبر�هيم حممد ح�سن �سيف و�سريكته
�سركة ت�سامن

اإبراهيم  عبداهلل  ملالكها  -ت�شامن-  واملقاولت  للتجارة  الأ�شفر  الربيع  �شركة  �ل�سركة:  ��سم 
حممد ح�شن �شيف و�شريكته.

رقم �لقيد: 97708                                        
تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/3/30  

مدة �ل�سركة: غري حمددة
تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31

باأنواعها  لل�شاعات  جتارة/بيع  و  املباين  وت�شييد  للمباين  العام  التنظيف  �ل�سركة:  �أغر��س 
واملجوهرات وامل�شوغات و جتارة/بيع الأعمال وامل�شغولت اليدوية والتحف واملعار�س الفنية وال 

والبيع نظري ر�شم اأو على اأ�شا�س عقد. 

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة:   -

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- زينب اإبراهيم حممد ح�شن �شيف               )بحرينية اجلن�شية(

الن�شبة )٪5( اإجمايل احل�ش�س )500(  عدد احل�ش�س )5(     قيمة احل�شة )100(       
2- عبداهلل اإبراهيم حممد ح�شن �شيف           )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )95(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9500( الن�شبة )95(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- عبداهلل اإبراهيم حممد ح�شن �شيف           )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- عبداهلل اإبراهيم حممد ح�شن �شيف           )بحريني اجلن�شية(                            الرئي�س التنفيذي
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ملخ�س عقد �سركة
�سركة �إ�س مارت للتجارة ذ.م.م
�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

��سم �ل�سركة: �شركة اإ�س مارت للتجارة ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97713                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/3/31  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
وامل�شروبات وجتارة/بيع �شابون ومنظفات وجتارة/بيع  الأغذية  جتارة/بيع  �ل�سركة:  �أغر��س 
الأجهزة املنزلية )الراديو،التلفزيون،الثالجات،..الخ( وجتارة/بيع  الأدوات املنزلية وامل�شغولت 
اليدوية املتنوعة )اأدوات وجتارة/بيع الآلت واملعدات الأخرى وجتارة/بيع القرطا�شية واأدوات 

واأجهزة الفنون واحلرف اليدوية والأدوات.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة:      �شقة  350       مبنى 2648       طريق 5720 / اأمواج 
)+973( 33319990 - فاك�س: )+973( 17000030 هاتف: )+973( 39677476 -  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- �شاهدة �شجاد اإ�شماعيل                        )هندية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )٪24.5(
2- عبدالرحمن علي �شقر العطاوي         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )٪25.5(
3- من�شور عثمان جندروت عثمان            )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )٪25.5(
4-                                                              )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )٪24.5(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(
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�ملخولني بالتوقيع: 
1- �شاهدة �شجاد اإ�شماعيل                               )هندية اجلن�شية(                     م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- عبدالرحمن علي �شقر العطاوي         )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- من�شور عثمان جندروت عثمان         )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(
4-                                                            )هندي اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )جمتمع(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
1- �شاهدة �شجاد اإ�شماعيل                               )هندية اجلن�شية(                         ع�شو جمل�س الدارة
2- عبدالرحمن علي �شقر العطاوي         )بحريني اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة

3- من�شور عثمان جندروت عثمان           )بحريني اجلن�شية(                  الع�شو املنتدب
4-                                                              )هندي اجلن�شية(                    الرئي�س التنفيذي
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ملخ�س عقد �سركة
كيب �آي �سريفي�س - ت�سامن - 

ل�ساحبيها جعفر عبد �حل�سني �سبت و�سديقة من�سور �جلمري
�سركة ت�سامن

�شبت  احل�شني  عبد  جعفر  ل�شاحبيها   - ت�شامن   - �شريفي�س  اآي  كيب  �شركة  �ل�سركة:  ��سم 
و�شديقة من�شور اجلمري.

رقم �لقيد: 97763                                        
تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/3  

مدة �ل�سركة: غري حمددة
تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31

�أغر��س �ل�سركة: غ�شيل وتلميع ال�شيارات والأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة 
واأن�شطة مهنية وعلمية وتقنية اأخرى مل ترد فيما �شبق.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة:    �شقة 21    مبنى 91      طريق 1204  /  الديه 
هاتف: )+973( 17555455 -  )+973( 39619040 -  فاك�س: )+973( 17553039

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- جعفر عبداحل�شني يعقوب �شبت          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )90(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9000( الن�شبة )٪90(
2- �شديقة من�شور يو�شف اجلمري          )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪10(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- جعفر عبداحل�شني يعقوب �شبت          )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- �شديقة من�شور يو�شف اجلمري          )بحرينية اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )جمتمع(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
1- جعفر عبداحل�شني يعقوب �شبت          )بحريني اجلن�شية(                    رئي�س جمل�س الإدارة
2- �شديقة من�شور يو�شف اجلمري          )بحرينية اجلن�شية(             نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
و�ي ��س كيه لالإ�ست�سار�ت �ملالية �س.�س.و 
ملالكها يو�سف �سميح عبد�هلل ح�سن �خلان

�سركة �ل�سخ�س �لو�حد

��سم �ل�سركة: واي ا�س كيه لالإ�شت�شارات املالية �س.�س.و و ملالكها يو�شف �شميح عبداهلل ح�شن 
اخلان.

رقم �لقيد: 97766                                        
تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/3  

مدة �ل�سركة: غري حمددة
تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31

احل�شابات،  ومراجعة  الدفاتر  م�شك  واأن�شطة  املحا�شبية  الأن�شطة  �ل�سركة:  �أغر��س 
وال�شت�شارات والأن�شطة املحا�شبية واأن�شطة م�شك الدفاتر ومراجعة احل�شابات، وال�شت�شارات 
والأن�شطة املحا�شبية واأن�شطة م�شك الدفاتر ومراجعة احل�شابات، وال�شت�شارات واأن�شطة اخلربة 

ال�شت�شارية يف جمال الإدارة.

اأ - النقدي: - 50 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة:  -

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- يو�شف �شميح عبداهلل ح�شن اخلان          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )9000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- يو�شف �شميح عبداهلل ح�شن اخلان          )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )جمتمع(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- يو�شف �شميح عبداهلل ح�شن اخلان          )بحريني اجلن�شية(                      رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
�أر�س �لدر�ز للمقاوالت ذ.م.م
�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

��سم �ل�سركة: اأر�س الدراز للمقاولت ذ.م.م.
رقم �لقيد: 97787                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/3  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- ح�شن مريزا عبداهلل مرهون جا�شم                                      )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪10(
2- كوكي درمي للمقالت �س.�س.و  ملالكتها علياء عبدالعزيز       )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )90(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9000( الن�شبة )90(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- علياء عبدالعزيز من�شور علي ح�شن         )بحرينية اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- علياء عبدالعزيز من�شور علي ح�شن         )بحرينية اجلن�شية(             رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
بارليتا للمقاوالت ال�سحابها فاطمة �سريف و�سريكها �سركة ت�سامن

�سركة ت�سامن

��سم �ل�سركة: �شركة بارليتا للمقاولت ل�شحابها فاطمة �شريف و�شريكها �شركة ت�شامن.
رقم �لقيد: 97798                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/4  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: تركيب الدوات ال�شحية واأن�شطة الت�شييد املتخ�ش�شة الأخرى.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- اأحمد عبا�س اأحمد ابورنك�س                         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(
2- فاطمة اإبراهيم حممود حممد �شريف          )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- اأحمد عبا�س اأحمد ابورنك�س                         )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- فاطمة اإبراهيم حممود حممد �شريف          )بحرينية اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )جمتمع(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
1- اأحمد عبا�س اأحمد ابورنك�س                         )بحريني اجلن�شية(                  رئي�س جمل�س الإدارة
2- فاطمة اإبراهيم حممود حممد �شريف          )بحرينية اجلن�شية(             نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
�لرقطان للخدمات �لتجارية �س.�س.و 

ملالكتها/ �سركة عبد�لعزيز �لرقطان و�سركاوؤه للتجارة و�ل�سناعة ذ.م.م
�سركة �ل�سخ�س �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة الرقطان للخدمات التجارية �س.�س.و ملالكتها/ �شركة عبدالعزيز الرقطان 
و�شركاوؤه للتجارة وال�شناعة ذ.م.م.

رقم �لقيد: 97828                                        
تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/5  

مدة �ل�سركة: غري حمددة
تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31

�أغر��س �ل�سركة: اإ�شالح املعدات اللكرتونية والب�شرية وجتارة/بيع الأدوات املنزلية وامل�شغولت 
البيت  ومعدات  اأجهزة  و�شيانة  واإ�شالح  املنزيل  الأثاث  وبيع  )اأدوات جتارة(  املتنوعة  اليدوية 

واحلديقة الأخرى واأن�شطة خدمات ُنظم الأمن واإ�شالح الآلت.

اأ - النقدي: - 50.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -    �شقة 1328     مبنى 574      طريق 31  / احلمرية
هاتف:     )+973( 39450495

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- �شركة عبدالعزيز الرقطان و�شركاوؤه للتجارة وال�شناعـة ذ.م.م    )�شعودية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1000(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- مثنى بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان                         )�شعودي اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- مثنى بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان                 )�شعودي اجلن�شية(                        الع�شو املنتدب
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ملخ�س عقد �سركة
�جلهات �الأربع ذ.م.م.

�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

��سم �ل�سركة: �شركة اجلهات الأربع ذ.م.م..
رقم �لقيد: 97845                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/5  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: اأن�شطة التغليف والتعبئة.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -    

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- عمار بن حممد بن عبدالرحمن املانع               )�شعودية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪5(
2- حممد بن عبدالرحمن بن حممد املانع             )�شعودية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )380(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )19000( الن�شبة )95(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- عمار بن حممد بن عبدالرحمن املانع                  )�شعودية اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- حممد بن عبدالرحمن بن حممد املانع        )�شعودية اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- نزار بن حممد بن عبدالرحمن املانع         )�شعودية اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
1- عمار بن حممد بن عبدالرحمن املانع                  )�شعودية اجلن�شية(                                   ع�شو جمل�س الإدارة
2- حممد بن عبدالرحمن بن حممد املانع    )�شعودية اجلن�شية(                رئي�س جمل�س الإدارة
3- نزار بن حممد بن عبدالرحمن املانع         )�شعودية اجلن�شية(         نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
ريتاج دلة للخدمات ت�سامن ل�ساحبها علي عبد�هلل �أحمد جمعة و�سركاة

�سركة ت�سامن

��سم �ل�سركة: �شركة ريتاج دلة للخدمات ت�شامن ل�شاحبها علي عبداهلل اأحمد جمعة و�شركاة.
رقم �لقيد: 97882                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/6  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: �شناعة الآلت واملعدات غري امل�شنفة يف مو�شع اأخر والبيع نظري ر�شم اأو على 
اأ�شا�س عقد واأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية واأن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�شناعي 

الأخرى واأن�شطة التن�شيق و التنظيم للحفالت ال�شخ�شية.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -    مبنى 127    طريق 6004  / العكر الغربي    
هاتف: )+973( 33199772  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- جواد عبداهلل اأحمد جمعة               )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )20 ٪(
2- زهراء عبداهلل اأحمد جمعة             )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )20 ٪(
3- علي عبداهلل اأحمد جمعة                )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )120(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )60 ٪(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(
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�ملخولني بالتوقيع: 
1- جواد عبداهلل اأحمد جمعة               )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- علي عبداهلل اأحمد جمعة                )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
1- جواد عبداهلل اأحمد جمعة                               )بحريني اجلن�شية(                         نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2- زهراء عبداهلل اأحمد جمعة             )بحرينية اجلن�شية(                    ع�شو جمل�س الإدارة
3- علي عبداهلل اأحمد جمعة                 )بحريني اجلن�شية(                    رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
ح�سني �ل حميميد للت�سويق �س.�س.و ملالكها ح�سني �سعيد علي �ل حميميد

�سركة �ل�سخ�س �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة ح�شني ال حميميد للت�شويق �س.�س.و ملالكها ح�شني �شعيد علي ال حميميد.
رقم �لقيد: 97930                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/7  
مدة �ل�سركة: حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور وت�شغيل مواقف ال�شيارات وت�شغيل 
مواقف للقوارب واليخوت ال�شغرية ومناولة الب�شائع واأن�شطة اأخرى تتعلق بالإعالنات التجارية 
ت�شميم  واأن�شطة  واملجوهرات  والأحذية  وامللبو�شات  الأزياء  ت�شميم  واأن�شطة  ال�شوق  وبحوث 
الديكورات الداخلية واأن�شطة الت�شميم املتخ�ش�شة الأخرى واأن�شطة التقييم والتثمني ،اأن�شطة 

التغليف والتعبئة.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -    

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- ح�شني �شعيد علي ال حميميد               )�شعودية اجلن�شية(

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

�ملخولني بالتوقيع: 
- ح�شني �شعيد علي ال حميميد              )�شعودية اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- ح�شني �شعيد علي ال حميميد                      )�شعودية اجلن�شية(                                   رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
ج�سر لبيع �الأ�سهم �س.�س.و ملالكها طالل �لزين

�سركة �ل�سخ�س �لو�حد

��سم �ل�سركة: ج�شر لبيع الأ�شهم �س.�س.و ملالكها طالل الزين.
رقم �لقيد: 97932                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س: 2016/4/7  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -    

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- طالل علي عبداهلل الزين                          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- طالل علي عبداهلل الزين                          )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- طالل علي عبداهلل الزين                          )بحريني اجلن�شية(                        مدير
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ملخ�س عقد �سركة
�سوت مطاحن �ل�سام للخدمات �س �س و 

ملالكها عبد�لرحمن بن عمر بن �أحمد �ملدين
�سركة �ل�سخ�س �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شوت مطاحن ال�شام للخدمات �س �س و وملالكها عبدالرحمن بن عمر بن اأحمد 
املدين.

رقم �لقيد: 98013                                        
تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/10  

مدة �ل�سركة: غري حمددة
تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31

�أغر��س �ل�سركة: تركيب وجتميع لوحات الإعالنات واأن�شطة اأخرى تتعلق بالإعالنات التجارية 
وبحوث ال�شوق.

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -    

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- عبدالرحمن بن عمر بن احمد املدين               )�شعودية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- عبدالرحمن بن عمر بن احمد املدين               )�شعودية اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- عبدالرحمن بن عمر بن احمد املدين               )�شعودية اجلن�شية(                  رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
�ركوالنو للمقاوالت ت�سامن الأ�سحابها �سيد علي �إبر�هيم جمعة و�سريكه

 �سركة ت�سامن

اإبراهيم جمعة و�شريكه  �شركة اركولنو للمقاولت ت�شامن لأ�شحابها �شيد علي  ��سم �ل�سركة: 
�شركة ت�شامن.

رقم �لقيد: 98014                                        
تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/10  

مدة �ل�سركة: غري حمددة
تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31

�أغر��س �ل�سركة: ت�شييد امل�شاريع اخلا�شة باملنافع واإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور 
واأن�شطة الت�شييد املتخ�ش�شة الأخرى.

اأ - النقدي: - 20.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -   �شقة 21    مبنى 366    طريق 3821  / عايل   
هاتف: ) +973 ( 33211050

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- ال�شيد علي اإبراهيم جمعة ماجد ها�شم               )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )140(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )14000( الن�شبة )٪70(
2- مبارك طيب حرب  املهري                                  )�شعودي اجلن�شية(

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

�ملخولني بالتوقيع: 
1- ال�شيد علي اإبراهيم جمعة ماجد ها�شم               )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- مبارك طيب حرب  املهري                             )�شعودي اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
1- ال�شيد علي اإبراهيم جمعة ماجد ها�شم               )بحريني اجلن�شية(                  رئي�س جمل�س الإدارة
2-  مبارك طيب حرب  املهري                             )�شعودي اجلن�شية(                                       مدير
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ملخ�س عقد �سركة
دوم ديز�ين ذ.م.م

 �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

��سم �ل�سركة: �شركة دوم ديزاين ذ.م.م.
رقم �لقيد: 98022                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/10  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -    مبنى 4ب    طريق 1101  / توبلي   
هاتف: ) +973 ( 39511555

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- اأحمد عبداحلميد حممد املرتوك                          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )33(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )3300( الن�شبة )٪33(
2- علي عبداحلميد حممد املرتوك                             )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )67(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6700( الن�شبة )٪67(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- اأحمد عبداحلميد حممد املرتوك                          )بحريني اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- علي عبداحلميد حممد املرتوك                             )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
1- اأحمد عبداحلميد حممد املرتوك                          )بحريني اجلن�شية(               ع�شو جمل�س الإدارة
2-  علي عبداحلميد حممد املرتوك                             )بحريني اجلن�شية(                ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
يونيفر�سال نيون ذ.م.م

 �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

��سم �ل�سركة: �شركة يونيفر�شال نيون ذ.م.م.
رقم �لقيد: 98102                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/12  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: �شنع معدات الإ�شاءة الكهربائية و�شناعة اأ�شناف متنوعة.

اأ - النقدي: - 5000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -    مبنى 637ط    طريق 120  / توبلي   
هاتف: ) +973 ( 17295879 -  ) +973 ( 39026285 - فاك�س: ) +973 ( 17295897

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1-                                                )هندي اجلن�شية(

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

عدد احل�ش�س )80(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪80(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1-                                                  )هندي اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                  )هندي اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
1-                                                  )هندي اجلن�شية(           نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2-                                                   )هندي اجلن�شية(                   رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
�لزين للعقار�ت �س �س و ملالكها طالل �لزين

 �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

��سم �ل�سركة: الزين للعقارات �س �س و ملالكها طالل الزين.
رقم �لقيد: 98104                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/12  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة.

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -   

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- طالل علي عبداهلل الزين                          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- طالل علي عبداهلل الزين                          )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- طالل علي عبداهلل الزين                          )بحريني اجلن�شية(                                    مدير
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ملخ�س عقد �سركة
�لعائلة للنقليات �س.�س.و ملالكها جابر �إبر�هيم �سلمان جمعة

 �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة العائلة للنقليات �س.�س.و ملالكها جابر ابراهيم �شلمان جمعة.
رقم �لقيد: 98118                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/12  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: النقل الربي للركاب - نقل الركاب )داخلي(.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -    

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- جابر اإبراهيم �شلمان جمعة                          )بحريني اجلن�شية(

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

�ملخولني بالتوقيع: 
- جابر اإبراهيم �شلمان جمعة                          )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- جابر اإبراهيم �شلمان جمعة                          )بحريني اجلن�شية(                رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
توب جوب لالأن�ساء ذ.م.م
 �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

��سم �ل�سركة: توب جوب لالأن�شاء ذ.م.م.
رقم �لقيد: 98119                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/12  
N/A :مدة �ل�سركة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: ت�شييد املباين واإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور.

اأ - النقدي: - 100.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -   �شقة 11    مبنى 1057    طريق 1403  / مدينة عي�شى   
هاتف: ) +973 ( 36362232

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- �شامي مكي عبداهلل �شلمان ال�شيخ            )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )33(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )3300( الن�شبة )٪33(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- �شامي مكي عبداهلل �شلمان  ال�شيخ         )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- �شامي مكي عبداهلل �شلمان  ال�شيخ             )بحريني اجلن�شية(                رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
جمتبى حممد حبيب �لع�سفور لالأن�سطة �الإد�رية

 و�أن�سطة �لدعم للمكاتب د.م.م
 �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

��سم �ل�سركة: توب جوب لالأن�شاء ذ.م.م.
رقم �لقيد: 98149                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/12  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: الأن�شطة الإدارية واأن�شطة الدعم للمكاتب.

اأ - النقدي: - 100  ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -   

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- خديجة عبداهلل اأحمد من�شور                                )بحرينية اجلن�شية(

الن�شبة )٪50( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
2- جمتبى حممد حبيب علي اإ�شماعيل الع�شفور         )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )٪50( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- جمتبى حممد حبيب علي اإ�شماعيل الع�شفور         )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- جمتبى حممد حبيب علي اإ�شماعيل الع�شفور         )بحريني اجلن�شية(                رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
�يجل هيلز ديار للم�ساريع �س.�س.و. )ملالكتها �سركة �يجل هيلز ديار ذ.م.م.(

 �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

ديار  هيلز  ايجل  �شركة  )ملالكتها  �س.�س.و.  للم�شاريع  ديار  هيلز  ايجل  �شركة  �ل�سركة:  ��سم 
ذ.م.م.(.

رقم �لقيد: 98165                                        
تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/13  

مدة �ل�سركة: غري حمددة
تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31

�أغر��س �ل�سركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 10.000  ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -   �شقة 61    مبنى ب1       طريق 365  /  و�شط املنامة  
هاتف: ) +973 ( 36350010

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- ايجل هيلز ديار ذ.م.م                                )بحرينية اجلن�شية(

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

�ملخولني بالتوقيع: 
- ايجل هيلز ديار ذ.م.م                        )بحرينية اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- ايجل هيلز ديار ذ.م.م                     )بحرينية اجلن�شية(                              الع�شو املنتدب
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ملخ�س عقد �سركة
ليجند للمقاوالت ذ.م.م

 �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

��سم �ل�سركة: �شركة ليجند للمقاولت ذ.م.م.
رقم �لقيد: 98180                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/13  
مدة �ل�سركة: حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: ت�شييد املباين واإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور.

اأ - النقدي: - 20.000  ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -   

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- عبا�س حممد اإبراهيم ح�شن  عنان                    )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(
2-                                                                            )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
1- عبا�س حممد اإبراهيم ح�شن  عنان                    )بحريني اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                                  )هندي اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
1- عبا�س حممد اإبراهيم ح�شن  عنان                    )بحريني اجلن�شية(                  نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2-                                                                  )هندي اجلن�شية(                                رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
تطوير خلدمات �لتدريب �س.�س. 

ملالكتها ليلى عبد�الأمري حممد حكيم عبد�هلل �لعرب
 �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة تطوير خلدمات التدريب �س.�س.و وملالكتها ليلى عبدالأمري حممد حكيم 
عبداهلل العرب.

رقم �لقيد: 98232                                        
تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/14  

مدة �ل�سركة: غري حمددة
تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31

�أغر��س �ل�سركة: ت�شميم واإنتاج برامج التدريب.

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -   �شقة 13     مبنى  1991   طريق 2955 / جرداب
) +973 ( 7701886 - ) +973 ( 35143577 / فاك�س: ) +973 ( 77368868/ �س.ب: 40128

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- ليلى عبدالأمري حممد حكيم عبداهلل العرب                    )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- ليلى عبدالأمري حممد حكيم عبداهلل العرب                    )بحرينية اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- ليلى عبدالأمري حممد حكيم عبداهلل العرب                 )بحرينية اجلن�شية(                                       الرئي�س التنفيذي
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ملخ�س عقد �سركة
�لنهار �الأوربي خلدمات �لتنظيفات �سركة ت�سامن 

ملالكها حممد عبا�س عبد�لكرمي علي حممد و�سريكه
 �سركة ت�سامن

��سم �ل�سركة: النهار الأوربي خلدمات التنظيفات �شركة ت�شامن ملالكها حممد عبا�س عبدالكرمي 
علي حممد و�شريكه.

رقم �لقيد: 98306                                        
تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/16  

مدة �ل�سركة: غري حمددة
تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31

�أغر��س �ل�سركة: ت�شميم واإنتاج برامج التدريب.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -  
�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1- حياة عبا�س عبدالكرمي علي حممد                    )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )200( الن�شبة )٪20(

2- حممد عبا�س عبدالكرمي علي حممد                    )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )80(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )٪80(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- حياة عبا�س عبدالكرمي علي حممد                    )بحرينية اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- حياة عبا�س عبدالكرمي علي حممد                          )بحرينية اجلن�شية(                           ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
�أي تي �أ�س للخدمات �المنية �س.�س.و ملالكتها منى عبد�هلل �سند بوغنوم

 �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

��سم �ل�سركة: اأي تي اأ�س للخدمات المنية �س.�س.و ملالكتها منى عبداهلل �شند بوغنوم.
رقم �لقيد: 98370                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/17  
مدة �ل�سركة: حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: اأن�شطة الأمن اخلا�شة.

اأ - النقدي: - 50.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- منى عبداهلل �شند بوغنوم                          )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )25000(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة �مللكية )٪100(

�ملخولني بالتوقيع: 
- منى عبداهلل �شند بوغنوم                          )بحرينية اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- منى عبداهلل �شند بوغنوم                                 )بحرينية اجلن�شية(             نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
�أبر�ج �ملنوف ذ.م.م

 �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة

��سم �ل�سركة: اأبراج املنوف ذ.م.م.
رقم �لقيد: 98383                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/18  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: البيع عن طريق الإنرتنت والأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة
اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة واأن�شطة متكاملة لدعم املرافق )ل ي�شمل احلرا�شة 

والأن�شطة الأمنية(.

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- عبداهلل عبا�س عبداهلل حممد ك�شتكار                          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )٪50(
2- حممود عبا�س عبداهلل حممد طاهر ك�شتكار                )بحريني اجلن�شية(

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

�ملخولني بالتوقيع: 
-  عبداهلل عبا�س عبداهلل حممد ك�شتكار                          )بحريني اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
1- عبداهلل عبا�س عبداهلل حممد ك�شتكار                          )بحريني اجلن�شية(            الرئي�س التنفيذي
2- حممود عبا�س عبداهلل حممد طاهر ك�شتكار      )بحريني اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �سركة
�جلابرية للخدمات �س . و . و  ل�ساحبها �أحمد عي�سى �حلادي

 �سركة �ل�سخ�س �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة اجلابرية للخدمات �س . و . و  ل�شاحبها اأحمد عي�شى احلادي.
رقم �لقيد: 98411                                        

تاريخ �لتاأ�سي�س:  2016/4/18  
مدة �ل�سركة: غري حمددة

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �ملالية: 12/31
�أغر��س �ل�سركة: اأن�شطة وكالت الت�شغيل املوؤقت.

اأ - النقدي: - 10.000 ر�أ�سمال �ل�سركة:  
ب - العيني: -      

عنو�ن �ل�سركة: -  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- اأحمد عي�شى اإبراهيم حمد احلادي                          )بحريني اجلن�شية(

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

�ملخولني بالتوقيع: 
- اأحمد عي�شى اإبراهيم حمد احلادي                          )بحريني اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة:
- اأحمد عي�شى اإبراهيم حمد احلادي             )بحريني اجلن�شية(                الرئي�س التنفيذي



62
العدد: 3260 - الخميس 5 مايو 2016

�إعالنات �إد�رة �لمحاكم

رقم �لدعوى: 14/2016/1396/6
تبليغ باحل�سور

المدعية: زهرة محبوب عالم محمد دين جنيد. �شقة 11 مبنى 259 طريق 5101 مجمع 251 
قاللي. المدعي عليه/ محمد عمر. باك�شتان. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  المدعي عليه �شد  ال�شرعية الولى  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في جل�شة يوم 2016/6/5م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�سرعية �ل�سنية �الولى

رقم �لدعوى: 14/2016/1421/9
تبليغ باحل�سور

 941 مجمع   4104 طريق   162 مبنى   13 �شقة  الفرا.  ا�شماعيل  جبارة  محمد  جمال  المدعي: 
الرفاع ال�شرقي. المدعي عليها/ فاطمة رفقي جبارة الفرا. الأردن. مو�شوع الدعوى/الطالق.

لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى المدعي عليها المذكورة باأنه اإذا لم يح�شر في 
بحقها  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو  2016/6/5م  يوم  جل�شة 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ل�سرعية �ل�سنية �الولى

رقم �لطعــن :3 /190/ 2016/ 10
تبليغ طعن بالتمييز

الطاعن: محمد �شديق محمد �شريف. وكيله عي�شى فرج بور�شيد. المطعون �شـدها �شركة محمود 
اأكبر علي ر�شا. مبنى 76 طريق 352 مجمع 306. طلبات الطاعن قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في 
القيد الزمني المقرر قانونًا �شامال ا�شبابه. نق�س الحكم المطعون فيه فيما ق�شى به لمخالفته 
قانون  من   8 المادة  لن�س  ا�شتنادا  �شملها  التي  البطالن  ولحالت  تطبيقه  في  والخطاأ  للقانون 
محكمة التمييز الواردة بفقرتيها الولى والثانية والت�شدي حكما الق�شاء مجددا للطاعن لكافة 
طلباته الواردة بالئحة دعواه او باإحالة الق�شية للمحكمة التي ا�شدرته لتق�شي فيه حكما جديدا 
يق�شي باأحقيته لطلباته الواردة بالدعوى. اإلزام المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل حمكمة �لتمييز
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رقم �لطعن:2016/335/3/ 10
تبليغ طعن بالتمييز

الطـاعن: اليمرزف هايلماريام جرو. وكيله عي�شى فرج بور�شيد. المطعون �شـده: فندق الريا�س 
بال�س كالريج. مبنى 123 طريق 379 مجمع 308 الق�شيبية. طلبات الطاعن قبول الطعن �شكاًل 
لما  بال�شتناد  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  عليه.  الواردة  ال�شباب  �شامال  الميعاد  في  لتقديمه 
�شابه من مخالفته للقانون والخطاأ في التطبيق والتاأويل وكذلك لحالت البطالن في الجراءات 
التي اثرت في الحكم ن�شًا من المادة 8 ال�شادرة بقانون الخت�شا�س بفقرتيها الولى والثانية 
والت�شدي للطعن حكما اجابة الطاعنة لجميع طلباتها المقدمة لدى وزارة العمل ومحكمة اأول 
درجة وال�شتئناف ا�شتنادا لن�س المادة 224/223 ال�شادرتين بقانون المرافعات وكذلك لمواد 
قانون العمل والثبات المدفوع بها او المقررة لذلك او بالإحالة الى الدائرة التي ا�شدرت الحكم 
القانون.  بقوة  الثابتة  العمالية  الطاعنة  حقوق  يوؤكد  جديدا  حكما  فيه  لتق�شي  فيه  المطعون 
التقا�شي  درجات  عن  المحاماة  اتعاب  �شامال  والم�شاريف  الر�شوم  �شده  المطعون  ت�شمين 
حكما  الت�شدي  حالة  وفي  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪10 القانونية  والفائدة 

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

رقم �لدعوى: 8/4671/2016/02       
تبليغ باحل�سور

المدعية: Roshan Lawrence �س:751130648. وكيلتها ب�شرى يو�شف معيوف �س:830206566. 
المدعي عليه/ �شكانتك الدولية ذ.م.م �س.ت:55497. �شقة 31 م 3929 ط 1267 مجمع 939. 

�شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
في  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 

2016/5/22م لنظر الدعوى وليعلم
�إد�رة �لدعوى �لعمالية 

رقم �لدعوى: 9/4370/2016/02
تبليغ باحل�سور

مطالب  الدعوى  �شفة  اوايل.  �شيدو  عليه/  املدعى  ال�شيارات.  لتاأجري  ريفريا  �شركة  املدعــية: 
عمالية.

اجتماع في  قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا 
2016/5/22م لنظر الدعوى ليعلم

قا�سي �إد�رة �لدعوى �لعمالية
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رقم �لدعوى: 1/5221/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: محمد عبدالجليل �شلمان عبداهلل. المدعى عليها/ �شركة األمنيوم لين. �شفة الدعوى: 
مطالب عمالية.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/4/22م لنظر الدعوى ليعلم

قا�سي �إد�رة �لدعوى �لعمالية
رقم �ال�ستئناف: 1/344/2015/03

رقم �لدعـــوى: 4/162/2015/02
تبليغ باحل�سور

الم�شتاأنفة: هيئة الكهرباء والماء، تمثلها جهاز ق�شايا الدولة. بناية 247 كار بارك بالزا طريق 
الأبريق  البريق، عيادة  الم�شتاأنف �شده: جعفر محمد  المنامة. �شـد  الدبلوما�شية 317   1704
رقم 24 – مبنى 1309 طريق 5043 المق�شع. الطلبات: اأوًل: قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيًا: وفي 
المو�شوع الحكم باإلغاء الحكم الم�شتاأنف في ال�شق المق�شي به والق�شاء مجددا برف�س الدعوى 

مع اإلزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الأولى للم�شتاأنف �شده اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو من ينوب عنه للجل�شة المحدد نظرها بتاريخ 2016/06/02م.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ال�ستئنافية �الأولى

رقم �ال�ستئناف: 4/04318/2015/03
رقم �لدعـــوى: 8/14095/2013/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف: احمد �شعيد حممد الغامدي. امل�شتاأنف �شدها: �شركة منازل العقارية.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
المحكمة  فاإن  لجل�شة 2016/06/05  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اإذا  باأنه 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�سي حمكمة �ال�ستئناف �لكربى �ملدنية �الولى

رقم �ال�ستئناف: 3/02174/2011/03
رقم �لدعـــوى: 02/ 8/11601/2010

تبليغ باحل�سور
�شده  الم�شتاأنف  حمد.  وجيهة  وكيلتها  بوا�شطة  وال�شياحة  لل�شفر  المملكة  �شماء  الم�شتاأنفة: 
قبول  الطلبات:  �شعد مبارك محمد جا�شم، فيال 1246 طريق 816 مجمع808 مدينة عي�شى. 
ال�شتئناف �شكال« للتقرير به في الميعاد القانوني. وفي المو�شوع باإلغاء حكم محكمة الدرجة 
الأولى والق�شاء مجددا باإلزام الم�شتاأنف �شده اأن يوؤدي للم�شتاأنفة مبلغ وقدره -/1295 دينارًا. 
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اإلزام الم�شتاأنف �شده بالفوائد التاأخيرية من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام ال�شداد. 4- اإلزام 
الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شروفات واأتعاب المحاماة.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/06/05 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي حمكمة �ال�ستئناف �لكربى �ملدنية �الولى

رقم �ال�ستئناف: 4/03525/2015/03
رقم �لدعـــوى: 3/00915/2015/01

تبليغ باحل�سور
مارين.  ميغا  �شركة  الولى:  �شدها  امل�شتاأنف  الدو�شري.  عي�شى  عبدالرحمن  عادل  امل�شتاأنف: 

امل�شتاأنف �شده الثالث: عبداحلكيم عامر م�شطفى �شحلي. 
المذكوران  للم�شتاأنف �شدهما  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا 
اأعاله باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/06/02 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي حمكمة �ال�ستئناف �لكربى �ملدنية �الولى

رقم �ال�ستئناف: 1/3423/2015/03
رقم �لدعـــوى: 1/3423/2015/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة خليل اإبراهيم كانو، وكيلتها دلل جا�شم الزايد، الطابق التا�شع – بناية علية 
– المنطقة الدبلوما�شية – مكتب 91 مبنى 580 طريق 1706 – المنامة 317. الم�شتاأنف �شدها: 
موؤ�ش�شة كود ويل لمقاولت البناء – موؤ�ش�شة فردية لمالكها/ مريم خان اإليا�س خان، مجهولة 
العنوان. الطلبات: الحكم باإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا للم�شتاأنفة بالطلبات الواردة 
في لئحة الدعوى. اإلزام الم�شتاأنف �شدها بالمنا�شب من الر�شوم والم�شروفات ومقابل اأتعاب 

المحاماة عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اإذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2016/06/07م فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�سي حمكمة �ال�ستئناف �لكربى �ملدنية �الأولى

رقم �ال�ستئناف: 8/220/2015/03
رقم �لدعـــوى: 6/10884/2014/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: عادل عبدالرحمن احمد مطر، وكيلته �شناء بوحمود، برج الدبلومات الدور9 مكتب 
904 المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده: ابراهيم اأحمد علي فا�شل 400101890، مجهول 
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اأوًل: في ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكال لإقامته في الميعاد المحدد قانونا  القامة. الطلبات: 
من   217،218 المادتين  بن�س  عمال  قانونا  المحددة  ال�شكلية  لالأو�شاع  م�شتوفيا  جاء  ولكونه 
قانون المرافعات. ثانيا: قبل الف�شل في المو�شوع: مخاطبة بلدية المحرق الكائن بها المبنى 
رقم )1495( طريق )1128( مجمع )211( ومعرفة هل هذا المبنى المراد هدمه وبنائه لعدم 
�شالحيته لالنتفاع به وال�شكن فيه كائن به المحل رقم )1649( با�شم الم�شتاأنف �شده ام ل. 
ثانيا: في المو�شوع: الغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به والق�شاء مجددا باإلزام الم�شتاأنف 
�شده باأخالء المحل رقم )1649( بناية رقم )1459( طريق )1128( مجمع )211( الكائن 
بمدينة المحرق. ت�شمين الم�شتاأنف �شده الم�شروفات والر�شوم واتعاب المحاماة عن درجتي 

التقا�شي.
اإبراهيم  �شده  الم�شتاأنف  الأولى  الدائرة  المدنية  الكبرى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 
في  ال�شتئناف  لنظر  المحددة  للجل�شة  عنه  ينوب  بمن  اأو  بنف�شه  بالح�شور  فا�شل  علي  اأحمد 

.2016/06/07
قا�سي حمكمة �ال�ستئناف �لكربى �ملدنية �لد�ئرة �الولى

رقم �ال�ستئناف: 9/04355/2015/03
رقم �لدعـــوى: 5/06861/2014/02

تبليغ باحل�سور
 الم�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية، الم�شتاأنف �شده: ب�شار دار كزالي.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/06/07 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي حمكمة �ال�ستئناف �لكربى �ملدنية �الولى

رقم �ال�ستئناف: 9/762/2016/03
رقم �لدعـوى: 3/9773/2015/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. وكيلها عبد الكريم التويجري 760442177 المحاكم بناية برج 
الدبلومات الطابق التا�شع مكتب 903 طريق 1705 المنامة 317الم�شتاأنف عليه/ عفت خيرت 
تمام محمد. مبنى 880 طريق 3802 مجمع 338 طلبات ال�شتئناف اأول: قبول ال�شتئناف �شكال. 
ثانيا: قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا باإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي 
ثالثا:  ال�شداد.   تاريخ المطالبة وحتى تمام  الفائدة 9٪ من  مبلغا وقدره 343/355 دينارًا مع 

اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
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عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شور لجل�شة 2016/05/25م.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ال�ستئنافية �لد�ئرة �لثانية
رقم �ال�ستئناف: 9/3038/2014/03

رقم �لدعـــوى: 3/3268/2006/02
تبليغ باحل�سور

الم�شتاأنفة: �شركة التاأمين العربية. وكيلتها لولوه العو�شي، مكتب 81 -82 - 83 - برج الر�شي�س 
الدور 8 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف عليه/ احمد مهدي عجالن، فيال 143 
�شارع ابو الدر الجفاري مجمع 318 المنامة البحرين. طلبات ال�شتئناف: اأول: قبول ال�شتئناف 
�شكال لتقديمه في الميعاد القانوني. ثانيا: في الدعوى الفرعية رقم 2007/8892: الغاء الحكم 
الم�شتاأنف والق�شاء مجددا بالطلبات الواردة بالئحة الدعوى الفرعية. ثالثا: اإلزام الم�شتاأنف 
الم�شتاأنفة تقدمت  التقا�شي. ان  �شدهما بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة عن درجتي 

بم�شتندات جديدة في ال�شتئناف. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه الأول اأو من ينوب عنه 

بالح�شور لجل�شة 2016/5/16.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ال�ستئنافية �لد�ئرة �لثانية

رقم �ال�ستئناف: 4/01648/2014/03  
رقم �لدعـــوى: 9/10400/2012/02 

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: وزير ال�شحة ب�شفته يمثله جهاز ق�شايا الدولة، بناية رقم 247 طريق 1704 كار 
بارك بالزا مجمع 317. الم�شتاأنف �شدها/ نقليات رم�شان، مجهول العنوان. طلبات ال�شتئناف: 

نفيدكم علمًا بورود تقرير الخبير في ال�شتئناف.  
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/5/12.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ال�ستئنافية �ملدنية �لغرفة �لثانية

رقم �ال�ستئناف: 5/1388/2012/03  
رقم �لدعـــوى: 1/10855/2009/02 

تبليغ باحل�سور
تايلو�س  الم�شتاأنف �شدهما.  1- معهد  الإقامة.  للتجارة، مجهول  الدولية  ال�شركة  الم�شتاأنفة: 
لتنمية الب�شرية وكيله المحامي جا�شم اأحمد. 2- نفي�شة ابراهيم عبدالح�شين وكيلتها المحامية 
خاتون علي ميرزا. وزارة العدل. طلبات ال�شتئناف: نفيدكم علمًا باأن وكيلكم المحامي ال�شيخ 

عي�شى بن محمد اآل خليفة قد توفى، اإمهالكم لح�شور ممثل عنكم في ال�شتئناف.  
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عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شور لجل�شة 2016/5/12.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ال�ستئنافية �ملدنية �لغرفة �لثانية
رقم �ال�ستئناف: 5/4021/2015/03 

رقم �لدعـــوى: 7/1676/2014/01 
تبليغ باحل�سور

برج  �شعد.  هدى  وكيلتها   ،)61844( تجاري  �شجل  ذ.م.م  فوودز  ديفين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
الر�شي�س الدور الرابع ع�شر مكتب 142، 143 اعلى كو�شتا كوفي – الدبلوما�شية. �شد الم�شتاأنف 
الم�شتاأنفة  وكيلة  بتقديم  علمًا  نفيدكم  الطلبات:  الإقامة.  نودل هاو�س، مجهول  �شده/ مطعم 

لم�شتندات جديدة في ال�شتئناف.  
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شده الأول اأو من 

ينوب عنه بالح�شــور لجل�شة 2016/5/9.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ال�ستئنافية �لد�ئرة �لثانية

رقم �ال�ستئناف: 9/3906/2014/03
رقم �لدعـــوى: 1/7175/2013/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: عطا اهلل محمد بن زيد القحطاني، وكيلته فوزيه محمد عبداهلل جناحي، مكتب 64 
بناية الح�شن - مجمع 317 الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شـدهم: 1- كرار مو�شى محمد  مو�شى، 
مبنى 1824، مجمع 318 �شارع 1831. 2- علي العبادي عبدالهادي خير �شاحب موؤ�ش�شة علي 
المين علي  الحورة. 3- عبدالهادي  �شارع 1844 318  العبادي عبدالهادي خير، مبنى 2261 
احمد، مجهول العنوان. طلبات ال�شتئناف: اول قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقديمه خالل الميعاد 
القانوني. ثانيًا: وقبل الف�شل في المو�شوع اأ- �شم ملف الدعوى الجنائية رقم: 6074/2010/07 
المحكمة   1529/2012/11 رقم:  تحت  والم�شتاأنفة  الخام�شة  الجنائية  ال�شغرى  المحكمة 
التحويالت  عن  لال�شتعالم  ال�شالمي  البحرين  بنك  مخاطبة  ب-  الثالثة.  الجنائية  الكبرى 
البنكية التي تمت من ح�شاب الم�شتاأنف الى ح�شاب الم�شتاأنف �شده الول. ج- اإحالة الدعوى الى 
التحقيق ليثبت الم�شتاأنف ا�شتالم الم�شتاأنف �شدهم للمبالغ المطالب بها. ثالثًا: وفي المو�شوع 
الحكم باإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا باإلزام الم�شتاأنف �شدهم ب�شداد مبلغ وقدره 
3700،000 ريال �شعودي )ثالثة ماليين و�شبعمائة األف ريال �شعودي( اأو بما يعادله بالدينارًا 
البحريني -/370000 )ثالثمائة و�شبعون األف دينارًا( مع الفائدة القانونية بواقع 10٪. رابعًا: 

اإلزام الم�شتاأنف �شدهم بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
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المذكور  الثالث  للم�شتاأنف �شده  الثانية  الغرفة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا 
اأعاله باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/6/2 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي حمكمة �ال�ستئناف �لعليا �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 3/20918/2015/02 
تبليغ باحل�سور

المدعية: LINDO ALEX، المدعى عليها: �شركة تريم واير للتكنولوجيا ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: 
دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/8 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �لعمالية �ملدنية
رقم �لدعوى: 6/03523/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: �شركة 
العنوان.  مجهول   ،01-47236 ال�شخ�شي:  الرقم  اأجنبية(.  �شركة  )فرع  ال�شريعة  المقاولت 

مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 

جل�شة 2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/5757/2016/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى
فو�ز عبد�هلل حممد منله

نمله  محمد  عبداهلل  فواز  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
النجر�س. الرقم ال�شخ�شي: 700109072. 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 
المحكمة جل�شة 2016/6/14  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

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

رقم �لدعوى: 2/5758/2016/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفاة
هيا ح�سن مطر مكتوب

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى هيا ح�شن مطر مكتوب الرقم 
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ال�شخ�شي: 620115300. 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 2016/6/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 9/5258/2016/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

ح�سني جعفر ح�سني �سابر
�شابر،  ح�شين  جعفر  ح�شين  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 520119550. 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 2016/6/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 5/5751/2016/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

ماجد خليل حمد�ن حمد�ن
المتوفى ماجد خليل حمدان حمدان،  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 650640403. 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 2016/6/14 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 3/5976/2016/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

عزيز ح�سن عبا�س عبد�هلل
عبداهلل  عبا�س  ح�شن  عزيز  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 620700734. 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 2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعـوى: 1/827/2016/02
تبليـغ باحل�سـور

 SALVATORE عليها:  المدعى  ح�شاني.  فريد  المحامي  وكيلها  بنك  اي  ام  بي  المدعي: 
MARRONE. �شفـة الدعــوى: ديون.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 
بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/6/14

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة
رقم �لدعـوى: 6/21979/2014/02

تبليـغ باحل�سـور
المدعية: هبه ح�شن من�شور ح�شن كاظم وكيلتها رقية مكي. المدعى عليها: ويلن�س ميديكال 

�شنتر. �شفـة الدعــوى: منازعات العمالية.
اأعاله  المذكورة  الولى  للمدعى عليها  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/6/14
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعـوى: 9/2746/2013/02
اإثبات ملكية العقار

عبدالر�شول  ح�شن  علي  اأحمد  المدعي  باأن  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الم�شاحة  جهاز  �شد  الدعوى  هذه  اأقاموا  قد  ح�شن.  علي  اأحمد  المحامي  وكيلهم  واآخرين 
والت�شجيل العقاري طالبين فيها الحكم بثبوت ملكيتهم للعقار الكائن في ال�شاخورة من المنامة 
وذلك با�شم الورثة بموجب الفري�شة ال�شرعية رقم 2012/1324م والبالغ م�شاحته 3000 قدم 

مربع وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/5/9 موعد نظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعـوى: 9/8934/2015/02
بدل فاقد لوثية عقارية

وغيره  مدن  جا�شم  علي  اأكرم  المدعي  باأن  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
وكيلتهم المحامية وجيهة علي عبدالح�شين حمد. قد اأقاموا هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة 
عليهم  والمدعى  للمدعين  ت�شدر  باأن  عليها  المدعى  باإلزام  فيها  طالبين  العقاري  والت�شجيل 

وثيقة عقارية بدل فاقد للوثيقة رقم 192190 والمقدمة رقم 1969/470. 
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/6/13 موعد نظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة
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رقم �لدعوى: 5/131/2015/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

ه�سام خمي�س باروت مويل �ل�سعد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى ه�شام خمي�س باروت مولي ال�شعد. 
الرقم ال�شخ�شي: 681102950. 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 2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 6/2369/2016/02
فتـح دعوى تركـة �ملتوفى

�ل�سيد حم�سن ح�سني �سلمان ح�سني
�شلمان  ال�شيد مح�شن ح�شين  المتوفى  ال�شاد�شة عن فتح تركة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .420016252 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شين. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/6/15  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

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

رقم �لدعوى: 9/04698/2016/02
تبليغ باحل�سور

مان�ش�شتر  خدمات  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
للتنظيفات. رقم ال�شجل: 43892. مبنى 2386 طريق 461 مجمع 304 المنامة �شاحبها �شادق 
عبد علي عبداهلل محمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6087.207 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 6/15501/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة هامبتور اإنترنا�شيونال، رقم 
ال�شجل: 55733. مجمع 317 المنامة مكتب 62 مبنى 363 طريق 1705 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 13862.678 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



73
العدد: 3260 - الخميس 5 مايو 2016

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية 4
رقم �لدعوى: 1/06292/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة اأ�شباغ همبل البحرين �س.�س.و. وكيلها عو�س محمد ح�شين فوده المدعى عليه: 
ريا�س من�شور عبدالعزيز عبدالر�شول. الرقم ال�شخ�شي: 750405252، مبنى 3350 �شقة 21 
طريق 2184 جدعلي - مالك موؤ�ش�شة ريا�س جالري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5012 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت جل�شة  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى   4 المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 9/08665/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: محمد خ�شمان محمل الع�شيمى. المدعى عليها: حميدة مو�شى �شلمان الداود الرقم 
ال�شخ�شي: 201507371. �شقة 1708 برج اري ـ �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

5263.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية 4

رقم �لدعوى: 3/17985/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: بنك البحرين للتنمية.  وكيله نواف محمد يو�شف محمد ال�شيد. برج الر�شي�س الطابق 
ال�شاد�س ع�شر طريق 1704 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية – مملكة البحرين المدعى عليهما: 
1- �شركة ابراج و�شام للمقاولت. 2- عبا�س عا�شور �شلمان ح�شين. �شقة 4 مبنى 1174 طريق 

2933 مجمع 729 جرداب – مملكة البحرين. �شفة الدعوى: حجز تحفظي.   
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شيه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/6/5 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �الولى

رقم �لدعوى: 4/2552/2016/02
تبليغ باحل�سور

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

بالح�شور  اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  الولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شيهما اأو بوكيل عنهما وقد حددت جل�شة يوم 2016/6/6 لنظر الدعوى ليعلم 

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �الولى
رقم �لدعوى: 8/6162/2016/02

فتح دعوى تركة �ملتوفاة
نعيمة علي �سالح عرفج

الرقم  �شالح عرفج  علي  نعيمة  المتوفاة  تركة  فتح  الأولى عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 640045499. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليها اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة.  وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/5 لنظر الدعوى
قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 2010/02/ 2/5902
تبليغ باحل�سور

لبيع  النار  خط  عليه:  المدعي  �شيادي.  عي�شى  �شامي  وكيله  هجر�س.  عي�شى  غازي  المدعي: 
وت�شليح الهواتف ل�شاحبته فاطمة الع�شماوي. مبنى 2294 طريق 4567 مجمع 745 �شند. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/5/24 للحكم في الدعوى ليعلم.

قا�سي �ملحكمة �لكربى �ملدنية �الولى
رقم �لدعوى: 5/21324/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: هوم تيك لاللكترونيات التجاريه. وكيله ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليها: �شركة 
اون�شت البحرين والكويت جينيرال تريدينغ. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2195 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

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

المدعي: محل اأبو �شاجدة للهواتف. وكيلته زينب عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: عبداهلل 
الدعوى: طلب مبلغ 354  ال�شخ�شي: 730306003. مو�شوع  الرقم  احمد ح�شين علي عا�شور. 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/2 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 9/17472/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: يو�شف يعقوب 
يو�شف عبداهلل المهزع. الرقم ال�شخ�شي: 920503730. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 600.375 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 2/19924/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: علي �شالح 
ح�شن خليفة الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 420105352. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 425.76 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 5/19993/2015/02
تبليغ باحل�سور

 EDWARD عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
PETER FORRESTER. الرقم ال�شخ�شي: 870230069. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 78.1 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/20081/2015/02
تبليغ باحل�سور

 BRINDA عليها:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
GURUMURTHY. الرقم ال�شخ�شي: 850319773. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 76.4 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/8 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 3/20532/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:661230350.  الرقم  مالح.  عبدالهادي  يو�شف  عماد 

209.381 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 7/21094/2015/02
تبليغ باحل�سور

 KATHLEEN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها
MARIE DE GUZMAN DE GUZMAN AGUSTIN. الرقم ال�شخ�شي: 871032090. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 387.781 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة  اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/21173/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .861005830 ال�شخ�شي:  الرقم  وزير.  احمد  ر�شيد  في�شل  م�شطفى 

مبلغ 219.34 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 5/21209/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: جواد عبداهلل 
من�شور اأحمد القا�شي. الرقم ال�شخ�شي: 711101671. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 96.93 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/8 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 3/20384/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي: 890145580. مو�شوع  الرقم   .MUHAMMAD JAMIL عليه: 

348.707 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/20090/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
WASEEM. الرقم ال�شخ�شي: 870159950. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 429.982 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 8/04612/2015/02
تبليغ باحل�سور

�شركة  عليها:  المدعى  يو�شف.  احمد  جا�شم  فاطمة  وكيلتها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
هليو بل�س ل�شيانة الم�شاريع ال�شناعية، امل كامل عبدالواحد ال�شيد علي، م�شطفى كامل عبد 
الواحد ال�شيد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2112.905 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 3/17453/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مريم جعفر احمد ح�شن �شمالن. الرقم ال�شخ�شي: 830505466. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

101.67 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/8 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 1/17261/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
TONI ALISON NULLAS RIVERA. الرقم ال�شخ�شي: 821256289 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 403.363 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 4/15502/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى  خليفه المال: المدعى عليه: 
محمد علي اأحمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 201513691. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 606.338 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 3/17604/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  ال�شفاف.  ابراهيم  با�شم  وكيله   .VAMSHI TILAK KUNABOINA المدعية: 
نجيب �شعيد �شالم بن �شالم. الرقم ال�شخ�شي: 520142683. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1892 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله بحكم ال�شتجواب وباأنها 

قد حددت جل�شة 18-05-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 4/20733/2015/02
تبليغ باحل�سور

 DOMINGO A المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
ROSARIOCANELA. الرقم ال�شخ�شي: 920420613 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 572.142 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/22 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 5/18519/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860415481 ال�شخ�شي:  الرقم  الفزاري.  حمد  عبداهلل  عمر 

315.759 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 1/09564/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: فرا�س �شليمان 
ال�شخ�شي 820468398. مو�شوع  محمد الدعجة، زينب ابراهيم جعفر ابراهيم مكي. الرقم 

الدعوى: طلب مبلغ 545.286 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 7/13402/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عمرو محمود زكي ابراهيم العو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 871136538. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 237.516 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 7/00113/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PRABIN RAI. الرقم ال�شخ�شي: 771214081. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 235.712 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/22 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 6/20990/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد ابراهيم عبداهلل ال�شاده. الرقم ال�شخ�شي: 400101416. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

106.267 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/00027/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SHAWPAN PAL MANINDRA PAL. الرقم ال�شخ�شي 820955400 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 380.53 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/00028/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .850925053 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD AKHTAR

259.226 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 6/00086/2016/02
تبليغ باحل�سور

فهد  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  ذ.م.م.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860606163 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شايب.  جا�شم  محمد  عي�شى 

73.1 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/22 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 3/01510/2016/02

تبليغ باحل�سور
عليها:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  المملكة.  جامعة  المدعية: 
�شريفه يو�شف احمد محمد را�شد. الرقم ال�شخ�شي: 890104174. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

834 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 1/11721/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: ممدوح احمد محمد علي. وكيلته ال�شيخة �شلوى بنت اأحمد اآل خليفة. المدعى عليها: 
�شركة البرني لتعبئة المياه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4665 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

07-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 3/15363/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مريم عبدالر�شا ح�شن عبداهلل عبدالمام. الرقم ال�شخ�شي: 920407765 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 282.879 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 7/01939/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: عي�شى عبدعلي عي�شى ابراهيم الدعي�شي. وكيله ا�شامه محمد علي اإبراهيم المدعى 
عليه: علي ها�شم ا�شماعيل احمد ال�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 540119202 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 457.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/05/19 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة
رقم �لدعوى: 7/19331/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: �شنجل بوينت لمواد البناء. وكيله علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليها: �شركة 
مودرن ايج للموؤتمرات والمنا�شبات، عبداهلل فوؤاد ر�شي احمد ح�شن مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1930 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/2 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 4/11787/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: علي جا�شم محمد علي �شيادي. وكيلته ن�شرين جا�شم نا�شر عبا�س. المدعى عليها: 
عرفات حبيب جا�شم احمد العرادي. الرقم ال�شخ�شي: 750907819. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/05/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/02165/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: ن�شر ال�شربيني محمد ابراهيم طبل. المدعى عليها: �شفريات �شعيد. الرقم ال�شجل 
التجاري: 82030-2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/1 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لتا�سعة

رقم �لدعوى: 9/20167/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: ALAMGIR HOSSAIN SELAMAT مبنى 2672 
الر�شوم  مع  دينارًا   281.754 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   306 مجمع   2565 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/29 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/16282/2015/02

تبليغ باحل�سور
 NAR BAHADUR :المدعي: �شتي بنك. وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
المنامة.   310 مجمع   1032 طريق   828 مبنى   .640170609 ال�شخ�شي:  الرقم   .GURUNG

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 846.603 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/16244/2015/02
تبليغ باحل�سور

عادل  محمود  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 870704036. مبنى 1192 طريق 1432 مجمع 814  الرقم  احمد ح�شن.  عبداهلل 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 101.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باإعادة الدعوى للمرافعة 

وباأنها قد حددت جل�شة 16-05-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/09523/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيلته لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليه: محمد 
جا�شم عبداهلل احمد ال�شماك. الرقم ال�شخ�شي: 801103142. مبنى 2926 طريق 2172 مجمع 
721 جد علي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2706.022 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله بورود حافظة م�شتندات 

من قبل وكيلة المدعي وباأنها قد حددت جل�شة 2016/5/29م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
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رقم �لدعوى: 6/19208/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .IJAZ AHMED :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 820199800. مبنى 1083 �شقة 31 طريق 407 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 339.078 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/19018/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ح�شن يو�شف �شلمان محمد زهيرة. الرقم ال�شخ�شي: 860607496. مبنى 379 طريق 1507 
مجمع 1215 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 97.867 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/19006/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
نزار عبدالحميد عبا�س ن�شراهلل حيدر. الرقم ال�شخ�شي: 781206588. مبنى 709 طريق 1310 
مجمع 1214 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 92.187 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/08187/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: علي ازاد دور 
محمد البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 730807126. مبنى 1905 �شقة 14 طريق 2128 مجمع 321 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 378.042 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/29م لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 3/18943/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   3146 مبنى   920412505 ال�شخ�شي:  الرقم   .JASIM MOHAMMAD YOUSAFF

الر�شوم  مع  دنانير   304.689 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع   743
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/29م لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/18211/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 12 �شقة   51 مبنى  ال�شخ�شي: 700213147.  الرقم   .NEENA AVDHUT SAMANT عليها: 
طريق 1111 مجمع 426 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 339.757 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 3/18957/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي 750153393. مبنى 245  الرقم   .SAHID ULLAH LATE SHARAFAT ULLAH

الر�شوم  مع  دينارًا   316.25 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   338 مجمع   338 طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/29م لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
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رقم �لدعوى: 4/19291/2015/02
تبليغ باحل�سور

 JESSICA المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها 
ELLEN GREGG. الرقم ال�شخ�شي: 850663466. مبنى 3 طريق 382 مجمع 342 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 303.576 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 3/19512/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 22 �شقة   1032 مبنى   840948905 ال�شخ�شي:  الرقم   .WARREN ALMONTE PACOMA
الر�شوم  مع  دينارًا   221.107 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   310 مجمع   1042 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/17326/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
جمال محمد عبدالعال عزام. الرقم ال�شخ�شي: 560920296. مبنى 851 طريق 3828 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   498.36 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   338

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 8/13682/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PHARAT THAM UTHEN. الرقم ال�شخ�شي: 731232003. مبنى 108 �شقة 11 طريق 19 
مجمع 709 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 230.521 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/29م لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/19304/2015/02

تبليغ باحل�سور
 PAUL ANDREW :المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
�شقة 112 طريق 22 مجمع 324  ال�شخ�شي: 770750230. مبنى 162  الرقم   .RUTLEDGE

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 1/19303/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: مي علوي ال�شيد 
محمود الها�شمي. الرقم ال�شخ�شي: 810309319. مبنى 2066 طريق 3641 مجمع 736 عالي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88.1 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/29م لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/13857/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PAUL JAYSON PANCITO SAMONTE. الرقم ال�شخ�شي 830759611 مبنى 1032 �شقة 

22 طريق 1042 مجمع 310 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162.675 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/29م لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
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رقم �لدعوى: 9/19490/2015/02
تبليغ باحل�سور

�شندو  �شركة  عليها:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
البحرين. الرقم ال�شخ�شي: 72429. مبنى 458 �شقة 1 طريق 338 مجمع 523 �شار. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 85 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/00511/2016/02
تبليغ باحل�سور

 SAMEER YOUNIS MOHAMMAD عليها:  المدعى  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
مبلغ 272.129  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.  مبنى 21 طريق 24 مجمع 224   .YOUNIS

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/00318/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة كريدي مك�س. المدعى عليه: HELEN CARLOS SABADO. مبنى 91 �شقة 
202 طريق 13 مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 788.815 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/20926/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليه: علي حمزة قا�شم �شالح. �شندوق بريد 50357 مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 575.117 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/29 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
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رقم �لدعوى: 9/20932/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليه: قا�شم احمد �شلمان علي. مبنى 138 طريق 331 مجمع 
الدعوى: طلب مبلغ  SEVEN MINI MARTE �شجل تجاري 53795-4. مو�شوع  المنامة   303

771.126 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/21084/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليه: يو�شف احمد حبيب احمد ال�شغل. مبنى 3833 طريق 738 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 501.322  الدعوى: طلب  مو�شوع  �شلماباد.  مجمع 704 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/00509/2016/02
تبليغ باحل�سور

 1812 مبنى  الح�شناوي.  عليوي  عبداهلل  رعد  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
طريق 89 مجمع 906 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 785.295 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 8/00183/2016/02
تبليغ باحل�سور

 VILAS VIVEKANANDAN عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
CHAKKAMADATHIL. مبنى 1081 طريق 2113 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 198 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
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رقم �لدعوى: 9/00529/2016/02
تبليغ باحل�سور

 134 �شقة   322 مبنى  نجم.  على  فاروق  لوؤي  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعي: 
الر�شوم  مع  دينارًا   862.339 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   319 مجمع   1910 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/00111/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: ABDUL HYE MD ALI مبنى 849 طريق 746 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   292.561 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   305 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 2/17607/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 438 مجمع   190 مبنى   .871004763 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شموم.  اأحمد  عبداهلل  علي  زينب 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   98.728 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  القلعة. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/20604/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .MANSOOR VALCANDATHIL MUHAMMED :المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه
دينار مع  الدعوى: طلب مبلغ 501.02  المنامة. مو�شوع  مبنى 670 طريق 3713 مجمع 337 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/15م لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 3/21101/2015/02

تبليغ باحل�سور
AJAY KUMAR. مبنى 143 طريق 41 مجمع  المدعى عليه:  البحرين.  المدعية: �شركة زين 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   230.97 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   340

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/20621/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: AMIR HAFEEZ. مبنى 359 طريق 515 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 367.234 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   305

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/21315/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: عبدالهادي عبداهلل احمد جا�شم. مبنى 1 طريق 
4038 مجمع 540 الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.793 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/00948/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: اميره مهدي عبداهلل ابراهيم البحراني مبنى 
1975 طريق 3639 مجمع 736 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 435.228 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/15م لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 4/20845/2015/02

تبليغ باحل�سور
 ABHILASH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مجمع   1019 طريق   2 �شقة   510 مبنى   .821301853 ال�شخ�شي:  الرقم   .VISWANATHAN
110 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 388.401 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/20842/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .CLAIRELYMAR AVENIDO ORIOQUE عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبنى 99 �شقة 92 طريق 22 مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 448.637 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/21032/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: MURALI KAIVELIKKAL. مبنى 1669 طريق 
229 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 223.11 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 1/21312/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .MANUEL BERNARD SEMANA BARAO :المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه
مبنى 119 طريق 4001 مجمع 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 251.426 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/15م لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 6/00038/2016/02

تبليغ باحل�سور
�شقة   550 مبنى  الجودر.  عبداهلل  خالد  را�شد  عليه:  المدعى  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 72.35 دينارًا مع  22 طريق 1111 مجمع 729 جرداب. مو�شوع 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/20439/2015/02
تبليغ باحل�سور

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.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 1/20449/2015/02
تبليغ باحل�سور

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.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 8/11124/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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.



94
العدد: 3260 - الخميس 5 مايو 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/15م لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 7/20253/2015/02

تبليغ باحل�سور
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.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/20542/2015/02
تبليغ باحل�سور

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.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15م لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/00953/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MD IBRAHIM :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
KHALIL TAZUL ISLAM. مبنى 128 �شقة 22 طريق 384 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 320.692 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/12393/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليها: عائ�شة جمال احمد 
مو�شوع  المحرق.   216 مجمع   2710 مبنى   .910110735 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شاعر.  محمد 

الدعوى: طلب مبلغ 516.67 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/15 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 3/20854/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زينب البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عادل ميرزا 
 816 12 طريق 1532 مجمع  �شقة  مبنى 1057  ال�شخ�شي: 881213365.  الرقم  انام محمد. 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 533.862 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/13378/2012/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة النبع التجارية. وكيلتها ريم ح�شنين عبدالر�شول خلف. المدعى عليه: غ�شنفر 
لالألمنيوم وفبركة الحديد. الرقم ال�شخ�شي: 47385-4. مبنى 2365 طريق 440 مجمع 704 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   337.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شلماباد. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكور اأعاله اأو من ينوب عنها بورود 

حافظة م�شتندات من قبل المدعية وقد حددت جل�شة 2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/13363/2012/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: �شركة المركز البريطاني للعقم واطفال النابيب. 
مبنى 2080 �شقة 51 طريق 2825 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 742 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله اأو من ينوب عنها بورود 

حافظة م�شتندات من قبل المدعية وقد حددت جل�شة 2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
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رقم �لدعوى: 5/10297/2013/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليها:  الماجد.  ال�شيد مجيد  ال�شيد علوي  نبيلة  المدعية: �شركة ليت �شبيد. وكيلتها 
جزيرة البحر للمقاولت والتجارة ل�شاحبتها اآمال ناجي عبدالنبي ح�شن. مبنى 905 �شقة طريق 
317 مجمع 303 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 119.063 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
تعديل  بورود لئحة  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى   8 المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بيانات و باأنها قد حددت جل�شة 2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 4/20330/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة كيدي كريدي ماك�س. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: اأ�شامة 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.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 5/20321/2015/02
تبليغ باحل�سور

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.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/20257/2015/02
تبليغ باحل�سور

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.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/12 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 8/19742/2015/02

تبليغ باحل�سور
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.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 8/20258/2015/02
تبليغ باحل�سور

 URPLOGY & PLASTIC SURGERYIES. عليه:  المدعى  بتلكو.  �شركة  المدعي: 
HOSPITAL 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.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/02900/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه   فهد �شقر 
الدو�شري. مبنى 169 �شقة 46 طريق 1405 مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

271.851 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 5/03448/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  ال�شرقي  مو�شوع  الرفاع  RAHUL MISHRA. مبنى 8 طريق 701 مجمع 907 

مبلغ 304.071 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



98
العدد: 3260 - الخميس 5 مايو 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/12 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 9/02750/2016/02

تبليغ باحل�سور
التويجري. المدعى عليها: ب�شمه  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
مو�شوع  عي�شى.  مدينة   814 مجمع   1410 طريق   714 مبنى  بنيان.  احمد  عبدالكريم  جمعه 

الدعوى: طلب مبلغ 207.122 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/03302/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD AFZAL. مبنى 3248 طريق 249 مجمع 302 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 466.782 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/03299/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
IMRAN KHAN. مبنى 1033 �شقة 31 طريق 5122 مجمع 351 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 309.677 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 2/03380/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
JISHAR HYDRALI. مبنى 3371 طريق 463 مجمع 304 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

374.471 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/12 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 5/03286/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
VINODKUMAR DHUNNA. مبنى 2868 طريق 243 مجمع 302 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 369.005 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 8/03309/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
IRIKKALI MOHANAN K.B. K.B. MENON. مبنى 1675 �شقة 81 طريق 2120 مجمع 321 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 339.812 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/03456/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين علي عامج محجوب. مبنى 446 طريق 817 مجمع 908 الرفاع الغربي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 511.004 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/03304/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد حمد �شلطان. مبنى 212 طريق 3308 مجمع 633 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1422.112 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/12 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة
رقم �لدعوى: 3/03323/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة التوفير التجارية. مبنى 1660 طريق 2120 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 653.676 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 9/03026/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه انترفور�س 
�شيكورتي. مبنى 827 �شقة 22 طريق 833 مجمع 827. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 264.666 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 6/03781/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: محمد قايد �شعيد. وكيلتها ابت�شام محمد جعفر ال�شباغ. المدعى عليه: احمد عبدالولي 
محمد الجهمي. الرقم ال�شخ�شي: 900122820. مبنى 2346 �شقة 4 طريق 735 مجمع 907 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   4000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 9/03138/2016/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيد عبا�س محمد كاظم �شالح،  عليه:  المدعى  مثنى م�شلح محمد.  المدعي: مازن �شالح 
الرقم ال�شخ�شي: 750102438. مبنى 696 طريق 99 مجمع 814 مدينة عي�شى مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 4242 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/12 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة
رقم �لدعوى: 2/03542/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
جا�شم عبداهلل را�شد الهاجري. الرقم ال�شخ�شي: 287032800. مبنى 1508 �شقة 12 طريق 
الر�شوم والم�شاريف  2531 مجمع 3125. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1784.822 دينارًا مع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 7/00810/2016/02
تبليغ باحل�سور

 HIROMA المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليها
RANAWEERA. الرقم ال�شخ�شي: 850322952. مبنى 38 طريق 80 مجمع 502 جنو�شان. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84.733 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 8/00779/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: محمد كمال ها�شم 
�شقة 23 طريق 3020 مجمع 330  ال�شخ�شي: 841300445. مبنى 1138  الرقم  الباقي.  عبد 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 197.38 دينارًا مع 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة
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رقم �لدعوى: 9/00305/2016/02
تبليغ باحل�سور

 Bahrain المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
palm Group Co Wll. �شجل تجاري رقم: 1-56111. مبنى 424 �شقة 22 طريق 1805 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   418.13 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/26 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 9/01509/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: جامعه المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: محمد 
مجمع   1683 طريق   2218 مبنى   .850501172 ال�شخ�شي:  الرقم  جواد.  غلوم  فرج  اإبراهيم 
216 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 930 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/26 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 6/01920/2016/02
تبليغ باحل�سور

 Amira المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها
hutton Philips. الرقم ال�شخ�شي: 201601640. �س.ب 28503 - الرفاع

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/26 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 5/20710/2015/02
تبليغ باحل�سور

 JERRY عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MAKY NUQUI ALBERTO. الرقم ال�شخ�شي: 650829140 مبنى 2714 طريق 7171 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  571 الجنبية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 313.978 دينارًا مع 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/26 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة
رقم �لدعوى: 9/02019/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
فاطمة عمران محمد �شفيع ال�شيخ. الرقم ال�شخ�شي: 880808829. مبنى 631 طريق 51 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   253.85 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   210

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/26 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 8/00779/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: محمد كمال ها�شم 
�شقة 23 طريق 3020 مجمع 330  ال�شخ�شي: 841300445. مبنى 1138  الرقم  الباقي.  عبد 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 197.38 دينارًا مع 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 1/03212/2016/02
تبليغ باحل�سور

 DONNA BIRON :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليها
 326 مجمع   2627 طريق   12 �شقة   535 مبنى   .811126340 ال�شخ�شي:  الرقم   .ORNUM

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 845.552 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/13 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة
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رقم �لدعوى: 9/03655/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MA SOCORRO :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
 312 مجمع   1214 طريق   489 مبنى   .591101246 ال�شخ�شي:  الرقم   .ABELLO EXITO
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 373.316 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 9/03719/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: اآية محمد رفعت 
 540 مجمع:   ،4036: طريق   1909: مبنى   .891033971 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  عبدالعزيز 
اأتعاب  الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.176 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 9/03809/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
FAISAL RIZWAN. الرقم ال�شخ�شي: 8000949226. مبنى 1215 طريق 3928 مجمع 939 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254.024 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 8/03892/2016/02
تبليغ باحل�سور

علي  محمود  علي  زهير  عليه:  المدعى  التويحري.  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعي: 
الكوهجي. الرقم ال�شخ�شي: 710705964. مبنى 63 �شقة 810 طريق 3601 مجمع 336 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 153.406 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/13 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة
رقم �لدعوى: 9/19925/2015/02

تبليغ باحل�سور
 Muharraq المدعية: مك�شيم للتجارة الدولية. وكيلها يو�شف زين العابدين زينل. المدعى عليه
الدعوى: طلب مبلغ 3729 دينارًا مع  المحرق. مو�شوع  international. طريق 51 مجمع 206 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �ل�ساد�سة

رقم �لدعوى: 9/01064/2016/02
تبليغ باحل�سور

 .JENS BARGHORN :المدعي: ريفيرا لتاأجير ال�شيارات. وكيلها اأحمد نم�شان. المدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   669.4 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .64090033 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة 2016/5/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 8/02418/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: انت�شار محمد علي العبداهلل. وكيلتها ابت�شام ال�شباغ. المدعى عليه: محمد �شالح 
 598 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920114075 ال�شخ�شي:  الرقم  الع�شبان.  �شالح  فرحان 

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 2016/5/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 6/00802/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  عي�شى    ابراهيم  عي�شى  عبدالعزيز  خليفه  وكيلها  التجارية.  في�شل  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 710565070. مو�شوع  الرقم   .ABDUL SAMADH RAWTHAR عليه: 

طلب مبلغ 892 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 2016/5/23 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعوى: 7/02945/2016/02

تبليغ باحل�سور
ال�شيارات  المدعى  لتاأجير  العبا�شي �شاحب �شارا  المدعي: عادل محمد عبدالرحيم عبداهلل 
عليه: اأحمد �شادق عبدالجليل الرا�شد. الرقم ال�شخ�شي: 850803519 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 648 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

حددت جل�شة 2016/5/23 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 4/00767/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
MARIA PAZ ATON ZAUSA. الرقم ال�شخ�شي: 650927281 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

90.333 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 2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 2/19616/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليه: �شالح قا�شم يحي ال�شعبي. الرقم ال�شخ�شي: 770312527. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

321.964 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 2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/01826/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليها: امل كامل 
عبدالواحد ال�شيد علي. الرقم ال�شخ�شي: 711006989. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 139.34 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/5/22 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة
رقم �لدعوى: 3/00115/2016/02

تبليغ باحل�سور
احمد  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .811209776 ال�شخ�شي:  الرقم  كوهجي.  جا�شم  عامر  جا�شم 

114.092 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 2016/5/22 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 7/17045/2015/02 
بيع باملز�د �لعلني

تعلن المحكمة ال�شغرى الخام�شة عن و�شعها للبيع بالمزاد العلني العقار الكائن في دم�شتنان 
من المنامة الم�شجل بموجب الوثيقة رقم 129124 المقدمة رقم 2015/14521 والآيل ملكيته 
لكل من زينب اأحمد محمد مطر وكيلها طالب محمد يو�شف الدم�شتاني، وخديجة من�شور ح�شن 

اإبراهيم الماجد.
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 ب�شعر مبلغ وقدره 10801/600 دينارًا 

وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/1م لبدء المزايدة. ليعلم.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �خلام�سة

رقم �لدعوى: 9/01498/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SUBASH CHANDRA BOS ACHARY. مبنى 398 �شقة 1 طريق 3710 مجمع 337 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 61.867 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة
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رقم �لدعوى: 5/01764/2016/02
تبليغ باحل�سور

 RANDOLF المدعية: �شركة زين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
TENGSON ALBANO. مبنى 2155 �شقة 25 طريق 1638 مجمع 116 الحد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 437.502 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 5/01697/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شقة 12 طريق 119 مجمع 801 مدينة عي�شى. مو�شوع  احمد ح�شن خمي�س. مبنى 472  علي 

الدعوى: طلب مبلغ 331.547 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/01972/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليه: علي عبدالنبي 
عبدالوهاب محمد الحليو. مبنى 1159 طريق 4454 مجمع 644 النويدرات

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 148.99 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 8/01527/2016/02
تبليغ باحل�سور

 ABDUL عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
NASAR AYINIPARAMBIL. مبنى 419 �شقة 24 طريق 99 مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 96.053 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة
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رقم �لدعوى: 7/03741/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فتحي عبدالمير علي �شالم العري�س. مبنى :76 طريق :82، مجمع: 404 �شناب�س

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292.85 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/12 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة
رقم �لدعوى: 2/03735/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
المنامة.   341 مجمع   4101 طريق   112 �شقة   18 مبنى   .DAYANANDA BABA POOJARI

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 558.658 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/12 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 2/02763/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ABID. الرقم ال�شخ�شي: 860646270. مبنى 1754 طريق 635 مجمع 306 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 257.823 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 4/02762/2016/02
تبليغ باحل�سور

 BHOOMESH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   227 طريق   1511 مبنى   .MAREPEDDI

255.742 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة
رقم �لدعوى: 1/00777/2016/02

تبليغ باحل�سور
 REHAN عليها:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع   719 طريق   1900 مبنى   .NAWAZ

178.405 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/26 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 3/02608/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: اماني علي احمد 
هالل يو�شف. مبنى 288 طريق 3206. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 311.429 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/26 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 3/03452/2016/02
تبليغ باحل�سور

ح�شانين  محمد  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
محمد ح�شانين. مبنى 260 �شقة 2 طريق 507 مجمع 205 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

313.133 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/26 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 4/03118/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد �شالح 
�شنين الحيدري. مبنى 51 �شقة 2 طريق 5305 مجمع 253 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

203.42 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة
رقم �لدعوى: 3/03029/2016/02

تبليغ باحل�سور
 SUDHEESH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
المنامة. مو�شوع  VALIYA PURAKKAL KUTTY. مبنى 7 �شقة 55 طريق 821 مجمع 304 

الدعوى: طلب مبلغ 208.84 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 1/03145/2016/02
تبليغ باحل�سور

 BABUJI عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
BANERJI. مبنى 2528 طريق 1351 مجمع 913 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

82.267 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 3/00857/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلتها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع  المنامة.   351 مجمع   5124 طريق   12 �شقة   1234 مبنى   .JOEL PECSON PARE

الدعوى: طلب مبلغ 283.335 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/02202/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  ال�شمالن.  احمد  عبداهلل  احمد  وكيلها   .1 زاويه  مالك  اتحاد  المدعي: 
ALEXANDER KOSACHEV. الرقم ال�شخ�شي: 651229863. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2130 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/3 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثة
رقم �لدعوى: 9/03723/2016/02

تبليغ باحل�سور
 KAZI MOHAMMED GIAS KAZI MOHI عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
UDDIN. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 568.686 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/3 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 1/06843/2015/02
تبليغ باحل�سور

عبدعلي  عليه: ح�شن  المدعى  العمراني.  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزير  المدعي: 
ح�شن عبداهلل. المدعى عليه المدخل: خليل علي ال�شيخ ح�شن. مو�شوع الدعوى حكمت المحكمة 
الدعوى  الجدول خبيراً  في  الدور في  بندب خبير هند�شي ح�شب  المو�شوع  الف�شل في  وقبل 
تكون ماأموريته بيان التلفيات التي حدثت في الممتلكات التابعة لوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 
والتخطيط العمراني نتيجة الحادث المروري مو�شوع الدعوى، وبيان قيمة التكاليف التي تكبدت 
فيها،  الطرفين  دفاع  وتحقيق  الدعوى  في  الغمو�س  جوانب  ت�شفية  وعليه   ، اإ�شالحها  جراء 
اأداء ماأموريته الطالع على ملف الدعوى وماآبه من م�شتندات وما  و�شرحت للخبير في �شبيل 
يقدمه له الخ�شوم فيها و�شوؤال طرفي الخ�شومة و�شهودهم ومن يرى لزوماً  ل�شماع اأقواله دون 
اإليها لالطالع  النتقال  لزوماً   يرى  اأو غير حكومية  لأي جهة حكومية  والنتقال  اليمين  حلف 
على ما ع�شى اأن يكون بها من م�شتندات تعينه في اأداء الماأمورية الم�شندة اإليه ، وحددت اأمانة 
وحددت  ب�شدادها،  المدعي  األزمت  الخبير  وم�شروفات  اأتعاب  ذمة  على  دينارًا  مقدارها100 
جل�شة 2016/4/3  لنظر الدعوى في حالة عدم �شداد الأمانة، وجل�شة 2016/4/20 لنظرها 
 ، الأخيرة  بوقت كافي  الجل�شة  المنتدب تقديم تقريره قبل  الخبير  ، وعلى  في حالة �شدادها 
و�شرحت للخ�شوم بالطالع على التقرير فور اإيداعه واأبقت الف�شل في الم�شروفات وعلى ق�شم 

الكتاب اإعالن منطوق ذلك الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2-5-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 9/18668/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعون: حارث محمد خليل من�شور العري�س. من�شور محمد خليل من�شور العري�س. اإدارة 
اأموال القا�شرين. المدعى عليهم: غاليه ا�شماعيل محمد العري�س. يا�شر محمد خليل من�شور 
العري�س. فهيمة محمد خليل من�شور العري�س. ندى محمد خليل من�شور العري�س. �شامر محمد 
محمد  عامر  العري�س.  من�شور  خليل  محمد  هدى  بنجوديه.  فاطمة  العري�س.  من�شور  خليل 
خليل من�شور العري�س. جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى 5521 طريق 59 مجمع 329 

المنامة. مو�شوع الدعوى: فرز عقار.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

18-5-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 4/21252/2015/02
تبليغ باحل�سور

للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى احمد خليفه المال. المدعى  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليها: موؤ�ش�شة ح�شن عبداهلل على ح�شن. مبنى 524 طريق 815 مجمع 608 واديان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 750 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/03114/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: فاطمة علي 
اأ�شغر ارجنك. مبنى 1110 �شقة 13 طريق 219 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

238.14 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/19706/2015/02
تبليغ باحل�سور

 PATTACHALIL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   913 مجمع   1315 طريق   4047 مبنى   .HAMSA SHAJU

طلب مبلغ 549.025 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/29 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 9/00173/2016/02

تبليغ باحل�سور
�شالح  عبدالكريم  وكيلها  العقارية.  واولده  العوجان  خالد  عبداللطيف  �شركة  المدعية: 
عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: ARULSELVAN SELVARATNAM مبنى    1975 �شقة 
11 طريق 436 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4860.261 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 3/02754/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: ابراهيم 
يو�شف ابراهيم يو�شف ر�شي. مبنى 453 طريق 4215 مجمع 1042 �شهركان. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 123.401 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/29 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 3/02785/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: نافع للحا�شب اللي. وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: محمد علي جامع 
مو�شى العقل. مبنى 224 طريق 2304 مجمع 924 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

393.3 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/04702/2016/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد. المدعى عليها: زينب  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. وكيلها  المدعية: الهيئة العامة 
علي نعمت اهلل الق�شاب. �شجل تجاري رقم: 90565. مجمع 330 المنامة �شاحبة موؤ�ش�شة زينب 
مبلغ  الدعوى: طلب  الق�شاب - مكتب 32 مبنى 1150 طريق 3020. مو�شوع  نعمت اهلل  علي 

1068.229 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 7/02573/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: ا�شراء 
مح�شن محمد ال�شيد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 940100215. مبنى 579 طريق 3813 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   203.589 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدراز.   538

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/20080/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: زينب محمد علي 
يحيى عبدالح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 851001823. مبنى 625 طريق 520 مجمع 705 توبلى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 76.27 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 8/20891/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: عي�شى عبداهلل ال�شليطي. المدعى عليه: علي عامر ح�شن الجهمي. الرقم ال�شخ�شي: 
870150464. مبنى 2027 �شقة 14 طريق 155 مجمع 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1493.4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/30 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 5/20657/2015/02
تبليغ باحل�سور

NOZRUL ISLAM LATE LATE. الرقم  المدعي: محمد جميل ميرزا ح�شن. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي  الرقم  والقامة.  للجوازات  العامة  الدارة  لدي  موقوف   .850249260 ال�شخ�شي: 
للمدعى عليها 850249260. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2250 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 3/20076/2015/02

تبليغ باحل�سور
 MARCELO عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مجمع   2808 طريق   334 مبنى   .620161763 ال�شخ�شي:  الرقم   .AMANSIC CUNANAN

328 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 76.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 5/21095/2015/02

تبليغ باحل�سور
 TOMLEIARH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
ROTAQUIO BELTRAN. الرقم ال�شخ�شي 880822082. مبنى 2580 طريق 853 مجمع 608 

اأتعاب  واديان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 294.775 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/30 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 9/01260/2016/02

تبليغ باحل�سور
 JAHIRUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه 
ALAM HAJI MOSTAFA HAJI MOSTAFA MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 800551206. مبنى 

500 طريق 516 مجمع 255 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 106.759 دنانير مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/25 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 4/02292/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ABDUL MANNAN ALI AZZAM. الرقم ال�شخ�شي: 841143269. مبنى 2558 طريق 2462 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   257.362 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 4/02650/2016/02
تبليغ باحل�سور

 RASEL عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 1691 مبنى   .861242130 ال�شخ�شي  الرقم   .KHONDOKAR HARUN KHONDOKAR
�شقة 508 طريق 432 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 255.735 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/25 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/00321/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: بدر بن �شابر بن محمد ال�شراقي الدو�شري. وكيلتها هدى �شعد اأحمد يو�شف المدعى 
المنامة   318 مجمع   435 طريق   11 �شقة   1805 مبنى  العاملة.  الأيدي  لخدمات  �شراج  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   800 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المالكي.  محمد  ابراهيم  ل�شاحبها 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/9 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 4/00431/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: ابراهيم عبداهلل حمد عبداهلل ال �شنان. وكيلها عمر عبدالعزيز عبدالكريم محمد 
العيد. المدعى عليه: علي عبداهلل علي عبداهلل الوردي. مبنى 16 طريق 36 مجمع 933 الرفاع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   990 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي. 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/9 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 3/02642/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ايمن عبدالحميد 
ابراهيم على. مبنى 1074 �شقة 24 طريق 3019 مجمع 330 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

225.139 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/02825/2016/02
تبليغ باحل�سور

 GHULAM المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
MUSTAFA KHURSHIDALI. مبنى 589 طريق 210 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 548.01 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/20743/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  الهملة.  �شقة 22 طريق 90 مجمع 1014  مبنى 2111  م�شاعده.  احمد ح�شين  ع�شام 

الدعوى: طلب مبلغ 273.165 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 6/00024/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
JAVED AHMAD. مبنى 1255 طريق 3022 مجمع 330 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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



119
العدد: 3260 - الخميس 5 مايو 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/9 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 3/00373/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
TAHIR MEHMOOD SYED MEHMOOD SYED MEHMOOD SHAH. مبنى 4429 طريق 

1491 مجمع 944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 323.993 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/9 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية
رقم �لدعوى: 1/02609/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
امل جا�شم �شلمان محمد البق�شي. مبنى 536 طريق 927 مجمع 209 المحرق مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 304.601 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/9 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 8/09602/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة وي لتاأجير ال�شيارات. وكيلها علي جعفر مكي الجبل. المدعى عليها الولى: 
بدريه ابراهيم علي الح�شيني. المدعى عليها الثانية: خلود خالد احمد عبداهلل عطيه. مبنى 
مع  دينارًا   1769 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   815 مجمع   1546 طريق   1886

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/5 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
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رقم �لدعوى: 2/16831/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليه: RONIE ROSE VIDAL. الرقم ال�شخ�شي: 800929039. مبنى 2440 �شقة 12 طريق 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 317.594 دينارًا مع  ال�شيف. مو�شوع  2831 مجمع 428 �شاحية 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 6/15689/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 83 مبنى 257 طريق  ال�شخ�شي: 820908525.  الرقم  الدو�شري.  �شالح  لحدان  �شالح  �شعود 
مع  دينارًا   118.061 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع  عي�شى  ال�شيخ 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
وهيب عادل احمد الكويحي. الرقم ال�شخ�شي: 850166063. مبنى 1911 �شقة 11 طريق 2153 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   363.235 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 7/16686/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شبريه طارق محمد �شلمان محمد. الرقم ال�شخ�شي: 891103570. مبنى 859 طريق 4315 
مجمع 643 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 357.464 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 9/16752/2015/02

تبليغ باحل�سور
 Ateqa المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها
مو�شوع  النويدرات.   643 مجمع   6005 طريق   79 مبنى   .82176 ال�شخ�شي:  الرقم   .Flower

الدعوى: طلب مبلغ 335.979 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 1/18216/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شامي �شريف احمد التركي. الرقم ال�شخ�شي: 710801246. مبنى 127 طريق 2153 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 315.012 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   321

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 2/15761/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 508 طريق   1205 مبنى   .840804598 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شين.  محمد  عبدالر�شا  محمد 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   409.159 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .468 مجمع 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
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رقم �لدعوى: 2/15842/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مجمع   2421 طريق   63 �شقة   1287 مبنى   .811030199 ال�شخ�شي:  الرقم   .HOI YIN LEE
324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 132.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 704 مجمع   427 طريق   378 مبنى   .890229481 ال�شخ�شي:  الرقم   .QAMAR KHALIL
�شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 309.488 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 2/15758/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
RAVEEN DE SILVA HIKKADUWE GALAPPATTIGE. الرقم ال�شخ�شي: 920218385. 
مع  دنانير  مبلغ 502.52  الدعوى: طلب  القرية. مو�شوع  مبنى 4052 طريق 469 مجمع 604 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/19 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 5/16625/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
احمد �شالح م�شلح الكاللي. الرقم ال�شخ�شي: 480107718. مبنى 653 طريق 1920 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 543.369  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   919

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/19 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 6/15577/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 1302 طريق   1305 مبنى   .930806743 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شن  عبدالرحمن  عبداهلل 
مجمع 1213 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 224.584 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 2/17168/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
PAMELA CARDOZA DUREMDES. الرقم ال�شخ�شي 740914200 مبنى 2758 �شقة 106 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   326.685 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .346  ،4650 طريق 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/19 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 9/18839/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي 720587000 مبنى 2736 �شقة  الرقم   .BIJOY PERAPARAMBIL ABRAHAM

21 طريق 446 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 654.777 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/19 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى



124
العدد: 3260 - الخميس 5 مايو 2016

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
KRISHNAPURA ALTHAF HASSAN. الرقم ال�شخ�شي 730352293 مبنى 1513 طريق 
575 مجمع 605 مرقوبان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 488.958 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: عمار ابراهيم 
ال�شخ�شي: 870206214. مبنى 110 طريق 1216 مجمع 812  الرقم  المطيري.  عمار محمد 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 584.418 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 6/16048/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RAY ALEXIS :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
CELESTINO VALINO. الرقم ال�شخ�شي: 670155519. مبنى 2174 �شقة 22 طريق 2435 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   205.355 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/15679/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
REGI VARGHESE. الرقم ال�شخ�شي: 741135396. مبنى 3560 طريق 2153 مجمع 321 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 348.543 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/19 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 7/15960/2015/02

تبليغ باحل�سور
 VENKATESAN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
قاللي.   255 مجمع   345 طريق   345 مبنى   .841040044 ال�شخ�شي:  الرقم   .KRISHNAN
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 488.398 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/16153/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليه: �شالح علي  ابراهيم جعفر مكي.  البحرين. وكيلتها زينب  المدعية: �شركة زين 
�شلوم. الرقم ال�شخ�شي: 830638318. مبنى 456 طريق 1019 مجمع 210 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 136.489 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: �شاره خالد بدر 
را�شد عتيق. الرقم ال�شخ�شي: 931105633. مبنى 995 طريق 1617 مجمع 1218 مدينة حمد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 70.597 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ر�شا محمد 
عبداهلل النجدي. الرقم ال�شخ�شي: 751200530. مبنى 701 طريق 2006 مجمع 718 مدينة 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   544.339 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  زايد. 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/19 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 7/11309/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مجمع   1853 طريق   1555 مبنى   .681235667 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANTHONY DUMAIS

518 باربار FLAT )NA. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 270.592 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 9/13476/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليه: حيدر محمد احمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 590712071. مبنى 726 �شقة 11 طريق 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 293.226 دينارًا مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  1736 مجمع 905 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/13043/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   1688 مبنى   .780407326 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  را�شد  محمد  جمعه  عبداهلل 
الر�شوم  مع  دينارًا   398.829 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   816 مجمع   1601

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى



127
العدد: 3260 - الخميس 5 مايو 2016

رقم �لدعوى: 9/11431/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 .740512650 ال�شخ�شي:  الرقم   .ANIL KUMAR POTHANAYIL SANKARAN KUTTY
مبنى 1504 طريق 1421 مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 193.707 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/08960/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 .850528690 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMED RABEESH NALUKUDI PARAMBA
 1511.22 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   949 مجمع   4904 طريق   198 مبنى 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 7/13058/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: ليلى عبا�س 
 254 مجمع   5452 طريق   3134 مبنى   .920903720 ال�شخ�شي:  الرقم  كاظم.  علي  ابراهيم 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 492.287 دينارًا مع  قاللي. مو�شوع 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 5/11604/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SREEDHARAN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
SAJITH KUMAR THANKAMANI. الرقم ال�شخ�شي 780553519. مبنى 755 طريق 213 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   574.587 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 6/13232/2015/02

تبليغ باحل�سور
ابراهيم  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
جا�شم عبدالح�شين مكي �شوله. الرقم ال�شخ�شي: 720106451. مبنى 322 �شقة 3 طريق 4011 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 346.946  الدعوى: طلب  مو�شوع  �شلماباد.  مجمع 704 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

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

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

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 6/13098/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
MOHSIN ADEEL. الرقم ال�شخ�شي: 890528420. مبنى 321 طريق 2165 مجمع 4370. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 342.568 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 3703 طريق   12 �شقة   149 مبنى   .850749085 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD AMIR
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   280.885 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   337 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 1/13324/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شقة   2469 مبنى   720725690 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED FAROOQ USMAN

الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 100.4 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع  11 طريق 2136 مجمع 321 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 6/13103/2015/02

تبليغ باحل�سور
 TARIQ عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MAHMOOD. الرقم ال�شخ�شي: 891226494. مبنى 2772 طريق 1144 مجمع 1211 مدينة 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   269.155 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد. 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 1/16420/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: علي �شالح 
ابراهيم مرهون. الرقم ال�شخ�شي: 930203909. مبنى 709 طريق 3325 مجمع 633 المعامير. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 323.427 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
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رقم �لدعوى: 2/13346/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ح�شين علي 
مهدي العجمي. الرقم ال�شخ�شي: 940709465. مبنى 2256 طريق 844 مجمع 708 �شلماباد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1385.912 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/11722/2015/02
تبليغ باحل�سور

 .ATIQ FAZAL عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  وكيلليلى  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 840413971. مبنى 681 طريق 1312 مجمع 913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 130.47 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 8/11768/2015/02
تبليغ باحل�سور

�شافي  عليه: عوي�س  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 880330120. مبنى 470 �شقة 12 طريق 1117 مجمع 211 المحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 128 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 6/13778/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليها: نجالء حمد ظافر 
العرجاني. الرقم ال�شخ�شي: 690053282. مبنى 1101 طريق 736 مجمع 908 الرفاع الغربي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.745 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
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رقم �لدعوى: 2/12942/2015/02
تبليغ باحل�سور

 CHRISTOFOROS المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
 324 مجمع   2445 طريق   91 �شقة   3136 مبنى   .701045540 ال�شخ�شي:  الرقم   .PANOS
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   122 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/13695/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SURAWADEE عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
SATTHAPHOL. الرقم ال�شخ�شي: 720567645. مبنى 646 �شقة 406 طريق 3517 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 293.442 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   335

اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 6/23389/2014/02

تبليغ باحل�سور
 RAVI VARMA المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
 309 مجمع   328 طريق   5050 مبنى   .540815950 ال�شخ�شي  الرقم   .PRATHAP VARMA
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 117.911 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/12814/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد ح�شين 
عبدالحميد محمد غيب اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 870412612. مبنى 143 طريق 1602 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   424.344 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1216

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 6/12744/2015/02

تبليغ باحل�سور
ليلى  عليها:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
محمد ح�شين ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 550129235. مبنى 97 طريق 1424 مجمع 814 مدينة 
اأتعاب  عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 161.178 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/07699/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
ح�شن مهدي يو�شف يعقوب يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 790706601. مبنى 2534 طريق 2165 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   128.167 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

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

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

الر�شوم  مع  دينارًا   89.6 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   336 مجمع   3605 طريق   21
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
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رقم �لدعوى: 6/16082/2015/02
تبليغ باحل�سور

ح�شين  عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ابراهيم عبداهلل �شلمان. الرقم ال�شخ�شي: 830105182. مبنى 841 طريق 5433 مجمع 754 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   93.735 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شند. 

المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 3/12608/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ABIGAIL GACHALIAN. الرقم ال�شخ�شي: 841045801. مبنى 2324 طريق 2834 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.12 دينارًا مع   228

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 1/12948/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
HASSAN SHABBIR BAJWA. الرقم ال�شخ�شي: 841229546. مبنى 1004 طريق 3320 
مجمع 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 1/08026/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل 
مبنى  ال�شخ�شي 640904467.  الرقم  بيك.  ر�شوانه  روحي  عليها:  المدعى  ال خليفه.  محمد 
194 �شقة 14 طريق 1204 مجمع: 312 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 318.588 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 9/13916/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MATHAVAN ANBALAGAN. الرقم ال�شخ�شي: 850651107. مبنى 832 �شقة 1 طريق 3015 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   549.794 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   330 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 9/07971/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
زهره ال�شيد ها�شم علوي علي. الرقم ال�شخ�شي: 670701254. مبنى 568 �شقة 11 طريق 2122 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   142.203 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/10585/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 303 �شقة   13 مبنى   .860746429 ال�شخ�شي:  الرقم  جنيد.  محمد  م�شطفى  ابراهيم  احمد 
الر�شوم  مع  دينارًا   147.907 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   339 مجمع   338 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
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رقم �لدعوى: 9/11534/2015/02
تبليغ باحل�سور

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

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 140 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/11843/2015/02
تبليغ باحل�سور

 KHALID عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 463 طريق   21 �شقة   3364 مبنى   .630926433 ال�شخ�شي:  الرقم   .AYYAMMADACKAL

مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127.4 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 7/13612/2015/02

تبليغ باحل�سور
 .RAQUEL MALIT عليه:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
الب�شيتين.   228 مجمع   2834 طريق   24 �شقة   2324 مبنى   .730359441 ال�شخ�شي:  الرقم 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.321 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 4/13295/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: �شركة ترونيك�س 
لالإلكترونيات. الرقم ال�شخ�شي: 65001. مبنى 662 طريق 1311 مجمع 913 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118.75 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 5/10484/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD UMAR. الرقم ال�شخ�شي: 861301846. مبنى 589 طريق 210 مجمع 302 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 563.016 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 6/12565/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
حاتم الطاهر محمد بابكر. الرقم ال�شخ�شي: 900120738. مبنى 605 �شقة 75 طريق 1011 
مجمع 410 ال�شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.125 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 3/13662/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فريد مينا�س داود مينا�شيان. الرقم ال�شخ�شي: 600200949. مبنى 118 طريق 22 مجمع 324 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 603.782 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى



137
العدد: 3260 - الخميس 5 مايو 2016

رقم �لدعوى: 1/13548/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 930414187. مبنى 321 �شقة 11  الرقم  وليد عبدالغفور هوت عبدالكريم هوت. 
طريق 2166 مجمع4414. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292.349 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 7/12492/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SALAM MD ABU TAHER. الرقم ال�شخ�شي: 850340381. مبنى 63 �شقة 510 طريق 3601 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   256.955 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   336 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 4/12454/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: يحيى هنداوى 
عبدالوهاب هنداوى ر�شوان. الرقم ال�شخ�شي: 830281924. مبنى 123 طريق 3333 مجمع 
333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 311 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/10822/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 540 مبنى   870600281 ال�شخ�شي:  الرقم  البنهاوي.  عبدال�شالم  كمال  محمد  نبيل  محمد 
طريق 1515 مجمع 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 460.22 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 9/08702/2015/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  المدعى  التويجري.  �شالح عبدالكريم  وكيلها عبدالكريم  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
JOSEPH PAUL MILLER. الرقم ال�شخ�شي: 641231210. مبنى 2254 طريق 2435 مجمع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 456.842 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   324
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 9/11552/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
HARIS ALI KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 820156477. مبنى 46 �شقة 14 طريق 2002 مجمع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 193.707 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   320
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 9/09929/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
257 جزر  59 مجمع  110 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 201508991.  الرقم  �شيف.  احمد  �شيف 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  مبلغ 597.348  الدعوى: طلب  اأمواج. مو�شوع 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
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رقم �لدعوى: 8/10488/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 910142882. مبنى 589 طريق 210 مجمع 302  الرقم   .MUHAMMADIRFAN
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 606.86 دينارًا مع 

المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/13396/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
نبيل احمد يو�شف ح�شن يتيم. الرقم ال�شخ�شي: 580035875. مبنى 335 طريق 1804 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 690.208 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   318

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 9/11128/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD WAQAR. الرقم ال�شخ�شي: 910529183. مبنى 2325 طريق 855. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 999.467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 5/11828/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبداهلل محمد عبداهلل م�شعد. الرقم ال�شخ�شي: 860136574. مبنى 1760 طريق 848 مجمع 
208 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254.349 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 9/10224/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليه: �شالم محمد �شليمان 
الحد.   105 مجمع   515 طريق   12 �شقة   628 مبنى   .580083985 ال�شخ�شي:  الرقم  الددا. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 232.083 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 3/02284/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد علي ح�شن علي �شلوم. الرقم ال�شخ�شي: 920712223. مبنى 2608 طريق 226 مجمع 
368 ال�شهلة الحيدري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 295.737 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 8/00006/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليها  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
111 مجمع  464 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 511004281.  الرقم   .MARIAMMA ABRAHAM

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 140.832 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   311
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/19 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
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رقم �لدعوى: 1/02304/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبنى  ال�شخ�شي 870196693.  الرقم   .RAHUL KIZHAKKEVALLAYIL RAVEENDRAN
1151 �شقة 22 طريق 615 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.788 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

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

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبنى   .690346875 ال�شخ�شي  الرقم   .JAYAPRAKAS VAILASSERI KUNNAKKAVIL
9197 طريق 134 مجمع 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 327.839 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/19 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 8/03729/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 213 5 طريق  �شقة   796 مبنى  ال�شخ�شي: 630100977.  الرقم  جا�شم محمد جوهر.  محمد 
مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 67.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 1/01265/2016/02
تبليغ باحل�سور

 OZGUR عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
KUCUKRECEP. الرقم ال�شخ�شي: 861016815. مبنى 694 طريق 4344 مجمع 743 �شند. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 284.825 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/19 لنظر الدعوى.

قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
رقم �لدعوى: 6/02517/2016/02

تبليغ باحل�سور
 .ZIYA KOC المدعى عليه:  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تيليكوم.  المدعية: �شركة مينا 
الرقم ال�شخ�شي: 821247476. مبنى 3430 �شقة 1 طريق 2185 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 71.1 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

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

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

الدعوى: طلب مبلغ 120 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 1/02433/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MOHOMED المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
AZMIN SOURJAH. الرقم ال�شخ�شي: 7409399297. مبنى 1837 طريق 4047 مجمع 340 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.68 دينارًا مع 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 2/02374/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  �شرحان.  ح�شن  علي  محمد  جا�شم  وكيلها  التجارية.  �شالح  ال�شيد  موؤ�ش�شة  المدعية: 
ال�شرقي.  الرفاع   903 مجمع   351 طريق   2131 مبنى  للمقاولت.  ال�شاي  خط  موؤ�ش�شة  عليها: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1488 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/1 لنظر الدعوى.
قا�سي �ملحكمة �ل�سغرى �ملدنية �الأولى
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رقم �لتاأديب: 09/تاأديب/2015
املقامة من : وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�شد: املحامي : حممد علي املرباطي .
ال�شاكي  حل�شور   2016/05/23 يوم  جل�شة  حتديد  مت  باأنه  املحامني  تاأديب  جمل�س  يعلن 

عبدالقيوم �شردار خان، ليعلم.
جمل�س تاأديب �ملحامني 

رقم �لتاأديب: 11/تاأديب/2015
املقامة من : وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�شد: املحامي : املحامية مواهب جواد حممد ال�شمالن.
وجاء  قراره   2016/03/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 
" قرر املجل�س منع املحامية امل�شكو بحقها من مزاولة مهنة املحاماة ملدة  منطوقه كالتايل: 

�شهرًا واحدًا "، ليعلم.
جمل�س تاأديب �ملحامني 
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��ستدر�ك
الر�شمية،  اجلريدة  يف  املن�شور   2006 ل�شنة   )556( رقم  ال�شتمالك  قرار  ُي�شحح 
اخلا�س با�شتمالك العقار امل�شجل با�شم ال�شيد/جمعة عبداهلل، الكائن يف الرفاع ال�شرقي 
من املنامة ح�شب املقدمة رقم 1959/1212، من اأجل م�شروع جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ 
�شلمان بن اأحمد الفاحت الإ�شكاين ح�شب طلب وزارة الإ�شكان، بحيث يكون القرار با�شم 
اأبناء جمعة عبداهلل مبارك و�شركائهم، ح�شب املقدمة  ال�شادة/ �شالح وخمي�س وتوفيق 

رقم 2013/12950.
لذا لزم التنويه.


