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 اأمر ملكي رقم )26( ل�سنة 2016
 بف�ض دور االنعقاد الثاني

للف�سل الت�سريعي الرابع لمجل�سي ال�سورى والنواب

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

وعلى الأمر امللكي رقم )41( ل�شنة 2015 بدعوة املجل�شني لالنعقاد.

اأمرنا باالآتي:
املادة االأولى

ُيف�س دور النعقاد الثاين من الف�شل الت�شريعي الرابع ملجل�شي ال�شورى والنواب اعتبارًا من 
يوم الأربعاء 25 �شعبان 1437هـ املوافق 1 يونيو 2016م.

املادة الثانية
ُين�شر هذا الأمر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 17 �شعبان 1437هـ
املوافق: 24 مــايـــو 2016م
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 مر�سوم رقم )37( ل�سنة 2016
بتعيين رئي�ض للجمارك في وزارة الداخلية

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

املعدل   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2014 بتعيني مدير عام يف �شئون اجلمارك يف وزارة الداخلية،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُيعني ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�شًا للجمارك يف وزارة الداخلية.

املادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.
ملك مملكة البحرين بالنيابة

�سلمان بن حمد  اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 12 �شعبان 1437هـ
املوافق: 19 مــايــو 2016 م
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وزارة الرتبية والتعليم
 قرار )337/م ع ن/ 2016(

بت�سكيل اللجنة الوطنية لتقويم الموؤهالت العلمية وتنظيم اإجراءات عملها

وزير الرتبية والتعليم:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1995 يف �شاأن تقومي املوؤهالت العلمية،

وعلى القرار الوزاري رقم )1( ل�شنة 1998 بت�شكيل اللجنة الوطنية لتقومي املوؤهالت العلمية 
وتنظيم اإجراءات عملها، وتعديالته،

باإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية لتقومي  وعلى القرار الوزاري رقم )8779/م ع ن/2013( 
املوؤهالت العلمية،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة الرتبية والتعليم ل�شئون التعليم واملناهج،

قرر االآتي:
املادة االأولى

تعريفات بامل�سطلحات امل�ستخدمة
يف تطبيق مواد هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

مامل يقت�شي �شياق الن�س خالف ذلك، وهي:
 ـــ  اململكة: مملكة البحرين.

 ـــ  الوزير: وزير الرتبية والتعليم.
 ـــ  الوزارة: وزارة الرتبية والتعليم.

 ـــ  اللجنة: اللجنة الوطنية لتقومي املوؤهالت العلمية.
اأو  ب�شاأن تقومي  الوزير  التظلم من قرارات  التظلمات: جلنة تخت�س بدرا�شة طلبات  جلنة  ـــ    

معادلة املوؤهالت العلمية.
 ـــ  الق�سم: ق�شم الإر�شاد اجلامعي وتقومي املوؤهالت العلمية الأجنبية.

 ـــ  املوؤهل العلمي )ال�سهادة الدرا�سية(: كل درجة علمية متنحها موؤ�ش�شة تعليم عاٍل معرتف بها 
خارج مملكة البحرين بعد درا�شة منهجية ونظام تقومي مقنن.

التي  البحرين  العليا خارج مملكة  واملعاهد  والكليات  التعليمية: هي اجلامعات  املوؤ�س�سات  ـــ    
تقدم برامج اأكادميية تهدف ملنح موؤهالت ودرجات علمية.
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 ـــ  طريقة الدرا�سة: نظام الدرا�شة الذي ل بد اأن يتبعه الطالب للح�شول على املوؤهل العلمي.
به  باآخر معرتف  الالزمة عنه،  املعلومات  بعد جمع  املوؤهل،  معادلة موؤهل علمي: مقارنة  ـــ    

محليًا لتحديد ما اإذا كان يعادله اأو ل يعادله اأكادمييًا.
ـــ  تقومي موؤهل علمي: عملية جمع معلومات كافية عن املوؤهل الدرا�شي الذي لي�س له نظري   

وطني لتحديد الدرجة العلمية التي ي�شتوفيها اأكادمييًا.
الر�شمية  اإحدى اجلهات  الر�سمي: هو خطاب يفو�س مبوجبه الطالب  التفوي�ض  ا�ستمارة  ـــ    

التابعة للمملكة لال�شتف�شار عن املعلومات املطلوبة ل�شتيفاء املوؤهل املراد معادلته اأو تقوميه.

املادة الثانية
تعريف اللجنة ومهامها

اأ ـــ  هي جلنة علمية فنية ا�شت�شارية تتولى معادلة وتقومي املوؤهالت العلمية فوق ال�شهادة الثانوية 
ال�شادرة من خارج اململكة، كما تتولى التو�شية مبوؤ�ش�شات وبرامج التعليم العايل املو�شى 

بالدرا�شة فيها خارج اململكة.
ب ـــ  تتولى اللجنة املهام التالية:

1 ـــ  درا�شة طلبات معادلة املوؤهالت العلمية املمنوحة من املوؤ�ش�شات التعليمية خارج اململكة 
وفقًا ملعايري معادلة وتقومي املوؤهالت العلمية واإ�شدار التو�شيات الالزمة ب�شاأنها.

فيها خارج  بالدرا�شة  املو�شى  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  بالربامج  قائمة  اإعداد وحتديث  ـــ    2
الربامج  تقومي  اأو  اعتماد  �شاأن  يف  ال�شادرة  الوزارية  القرارات  على  بناًء  اململكة 

واملوؤ�ش�شات التعليمية. 
ــ  رفع تقرير دوري للوزير باأعمالها وتقدمي مقرتحات لتطوير �شيا�شات ومعايري واإجراءات  3ـ 

عمل اللجنة.
ـــ  النظر يف املوؤهالت العلمية لغري البحرينيني وذلك بناًء على طلب ر�شمي مقدم من   4
امل�شلحة  اقت�شت  اإذا  اخلا�شة  اأو  العامة  املوؤ�ش�شات  اأو  الهيئات،  اأو  الوزارات،  اإحدى 

العامة ذلك. 
5 ـــ  اإعادة النظر يف طلبات معادلة وتقومي املوؤهالت العلمية التي حتال اإليها بتوجيه من 

الوزير.
ــ  اإعادة النظر يف تو�شيات �شابقة اإذا وردت لها معلومات اأو طراأت على املوؤهالت ال�شادر  6ـ 
يف �شاأنها تلك التو�شيات تغيري يف اأنظمة امتحاناتها، اأو �شلم التعليم، اأو املناهج، اأو 

غري ذلك من تغيريات. 
7 ـــ  املهام الأخرى ذات العالقة مبهام اللجنة املذكورة اأعاله.
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ــ  للجنة احلق يف ت�شكيل جلان فرعية متخ�ش�شة من اأع�شائها، لدرا�شة الطلبات واملو�شوعات  جـ 
ب�شاأنها،  النهائية  التو�شيات  لإ�شدار  اللجنة  على  النتائج  تعر�س  ان  على  اإليها  التي حتال 
ويحدد قرار الت�شكيل طريقة عمل هذه اللجان. كما يجوز تفوي�س بع�س �شالحياتها اإلى تلك 
اللجان. ويجوز للجان الفرعية اأن ت�شتعني يف اأداء اأعمالها مبن ترى ال�شتعانة بهم من ذوي 

اخلربة اأو التخ�ش�س يف جمال عملها، من دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف مداولتها.
د ـــ  ول تنظر اللجنة يف الأمور التالية:

1 ـــ  معادلة ال�شهادات الثانوية فما دون.

2 ـــ  معادلة اخلربات مهما كانت مدتها.
3 ـــ  معادلة الدورات التدريبية واملهنية.

4 ـــ  معادلة �شهادات الخت�شا�س والزمالت والع�شويات.
5 ـــ  معادلة ال�شهادات الع�شكرية التي ل حتمل �شقًا اأكادمييًا اأو مواد نظرية اأكادميية.

املادة الثالثة
ع�سوية اللجنة ومدتها

اأ ـــ  ُت�شكل اللجنة الوطنية على النحو التايل:
رئي�شًا   ـــ  وكيل وزارة الرتبية والتعليم        
ع�شوًا  ـــ  مدير اإدارة البعثات وامللحقيات يف الوزارة      
ع�شوًا  ـــ  ممثل عن جامعة البحرين        
ع�شوًا  ـــ  ممثل عن جامعة اخلليج العربي       
ع�شوًا  ـــ  ممثل عن ديوان اخلدمة املدنية       
ع�شوًا  ـــ  ممثل عن كلية العلوم ال�شحية       

اأع�شاء واأربعة اأع�شاء ميثلون الأطباء واملحا�شبني واملهند�شني واملحامني    
يتم تعيينهم بقرار من الوزير بناًء على تر�شيح الوزارات املعنية بالت�شاور معه.

وامللحقيات يف  البعثات  اإدارة  الرئي�س ومدير  – با�شتثناء  اللجنة  الع�شوية يف  ـــ  تكون مدة  ب 
قرار  �شدور  تاريخ  من  مماثلة  وملدة  واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  �شنوات  اأربع   – الوزارة 

ت�شكيلهم. 
ـــ  اإذا �شغر محل اأحد اأع�شاء اللجنة لأي �شبب يعني من يحل محله بذات الأداة املعني بها،  ج 
ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه، فاإذا قلت هذه املدة عن �شنة جاز جتديد ع�شويته مرتني 

لحقتني. 
د ـــ  يف حالة انتهاء مدة اللجنة ت�شتمر يف ممار�شة اأعمالها اإلى حني اإعادة ت�شكيلها.
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هـ ـــ  يعنينّ رئي�س اللجنة نائبًا له يف اأول اجتماع للجنة بعد �شدور القرار بت�شكيلها. 
املادة الرابعة

  انعقاد اللجنة ومقرها
ــ  جتتمع اللجنة يف مقر الوزارة بدعوة من رئي�شها مرة يف ال�شهر على الأقل وكلما دعت احلاجة  اأـ 
بينهم  من  يكون  اأن  �شرط  اأع�شائها  ثلثي  بح�شور  �شحيحة  اجتماعاتها  وتكون  ذلك.  اإلى 
ت�شاوت  فاإذا  احلا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  تو�شياتها  وت�شدر  ينيبه،  من  اأو  اللجنة  رئي�س 

الأ�شوات ُرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س.
ــ  يجوز اإذا اقت�شى الأمر، عر�س بع�س املو�شوعات على الأع�شاء بالتمرير، وت�شبح التو�شيات  بـ 

معتمدة متى مت التفاق عليها بالإجماع.
اأو �شاحب  املوؤهل  تقومي  التي تطلب  املوؤ�ش�شة  اأو  الهيئة  اأو  الوزارة  اأن تدعو ممثل  وللجنة  ـــ   ج 
املوؤهل اإلى اجتماعاتها، كما لها اأن ت�شتعني يف اأداء اأعمالها مبن ترى ال�شتعانة بهم من ذوي 

اخلربة اأو التخ�ش�س يف جمال عملها، من دون اأن يكون لهم �شوت يف مداولتها.

املادة اخلام�سة
جلنة التظلمات

اإلى  ـــ  ي�شدر  الوزير قرارًا بت�شكيل جلنة التظلمات، تخت�س بالنظر يف التظلمات املرفوعة  اأ 
الوزير ب�شاأن قرارات معادلة اأو تقومي املوؤهالت العلمية.

ب ـــ  تتكون جلنة  التظلمات من ثالثة اأع�شاء على الأقل من غري اأع�شاء اللجنة، ويحدد قرار 
الت�شكيل طريقة عمل اللجنة.

املادة ال�ساد�سة
قرارات املعادلة

ــ  ي�شدر الوزير قرارات ب�شاأن طلبات معادلة اأو تقومي املوؤهالت العلمية ال�شادرة عن املوؤ�ش�شات  اأـ 
التعليمية غري املدرجة يف  قائمة املوؤ�ش�شات والربامج التعليمية املو�شى بالدرا�شة فيها بناًء 

على تو�شيات اللجنة. 
ــ  ي�شدر الوزير، بناًء على تو�شيات اللجنة، قرارت ب�شاأن عدم ا�شتمرارية التو�شية باملوؤهالت  بـ 
والربامج  املوؤ�ش�شات  �شمن  اإقرارها  �شبق  التي  التعليمية  املوؤ�ش�شات  عن  ال�شادرة  العلمية 

التعليمية املو�شى بالدرا�شة فيها.
ج ـــ  ي�شدر رئي�س اللجنة اإفادة اإدارية اإلى مقدم طلب معادلة اأو تقومي موؤهله العلمي بعد التاأكد 
من وجود موؤهله العلمي �شمن قائمة الربامج واملوؤ�ش�شات التعليمية املو�شى بالدرا�شة فيها 
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خارج اململكة ومن �شحة موؤهله العلمي، من دون احلاجة لعر�س الطلب على اللجنة. 
املادة ال�سابعة

اأمانة �سر اللجنة
الالزمة  الإدارية  بالرتتيبات  والقيام  اللجنة  واأعمال  �شئون  كافة  بت�شيري  الق�شم  يكلف  ـــ   اأ 

لجتماعاتها.
املهام  ويتولى  لها  اأول اجتماٍع  رئي�شها قبل  بقراٍر من  الق�شم  للجنة من  �شر  اأمني  يعني  ب ـــ  

الآتية:
1 ـــ  حترير الدعوات لالجتماعات واإعداد جداول الأعمال واإر�شالها اإلى الأع�شاء بناًء على 

تعليمات رئي�س اللجنة.
2 ـــ  حترير محا�شر اجلل�شات وعر�شها على الأع�شاء يف نهاية اجلل�شة اأو بداية اجلل�شة 

التالية لإقرارها.
3 ـــ  اإتخاذ الإجراءات الإدارية الالزمة لرفع تو�شيات اللجنة اإلى الوزير لعتمادها واتخاذ 

الإجراءات الالزمة ب�شاأنها.
4 ـــ  حفظ جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة باللجنة.

5 ـــ  اإبالغ القرارات الوزارية اإلى اجلهات املعنية.
6 ـــ  القيام مبا تكلفه به اللجنة من مهام اأخرى يف جمال عمل اللجنة. 

املادة الثامنة
الوثائق وامل�ستندات الالزمة ملعادلة اأو تقومي املوؤهل العلمي

اأ ـــ  عند تقدمي طلب ملعادلة اأو تقومي موؤهل علمي يرفق به الوثائق وامل�شتندات الأ�شا�شية التالية:
1 ـــ  ن�شخة من بطاقة الهوية.
2 ـــ  ن�شخة من جواز ال�شفر.

ــ  ال�شتمارة التي تعدها الوزارة لهذا الغر�س مت�شمنة جميع املعلومات الالزمة للمعادلة. 3ـ 
4 ـــ  املوؤهل العلمي الأ�شلي املراد معادلته اأو ن�شخة طبق الأ�شل منه م�شدقة ومعتمدة من 

قبل اجلهات املخت�شة بالبلد املانح له.
منه،  الأ�شل  ن�شخة طبق  اأو  معادلته  املراد  للموؤهل  ال�شابق  للموؤهل  الأ�شلية  الن�شخة  ـــ    5

بالإ�شافة اإلى قرار املعادلة اأن كان �شادرًا عن موؤ�ش�شة تعليمية اأجنبية خارج اململكة.
6 ـــ  �شجل التح�شيل الأكادميي م�شدقًا من املوؤ�ش�شة التعليمية، اأو اإفادة باملواد الدرا�شية 

وتقديراتها مبينة �شنوات الدرا�شة.
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ــ  اإفادة من املوؤ�ش�شة التعليمية تبني طريقة الدرا�شة اإذا مل يتم ذكرها يف �شجل التح�شيل  7ـ 
الأكادميي.

ب ـــ  قد تتطلب حالة الطلب امل�شتندات الإ�شافية التالية:
1 ـــ  ترجمة معتمدة للوثائق الدرا�شية اإذا كانت �شادرة بغري اللغة العربية اأو الإجنليزية.

2. ـــ  ر�شالة بطلب معادلة املوؤهل العلمي لغري البحرينيني من اإحدى الوزارات اأو الهيئات اأو 
املوؤ�ش�شات العامة اأو اخلا�شة اإذا اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك. 

3 ـــ  ر�شالة من اإدارة املكتبات العامة تفيد اإيداع بحث )املاج�شتري والدكتوراه(، وي�شتثنى 
من ذلك �شهادة املاج�شتري التي ل تتطلب البحث العلمي.

4 ـــ  ا�شتمارة التفوي�س الر�شمي.
ــ  تلغى الطلبات غري امل�شتوفية للم�شتندات املطلوبة يف حال عدم ا�شتكمالها خالل 60 يوم عمل  جـ 

من تاريخ ا�شتالم رد الق�شم.
املادة التا�سعة

�سوابط ومعايري معادلة اأو تقومي املوؤهالت العلمية ال�سادرة من خارج اململكة 
والتو�سية بها

1 ـــ  اأن تكون املوؤ�ش�شة التعليمية املانحة للموؤهل العلمي مرخ�شة واملوؤهل العلمي معتمد من قبل 
اجلهات املخت�شة يف بلد املن�شاأ.

2 ـــ  اأن يكون للموؤ�ش�شة املانحة للموؤهل العلمي حرم جامعي.
3 ـــ  اأن يكون املوؤهل العلمي املطروح من قبل موؤ�ش�شة تعليمية بالتعاون مع موؤ�ش�شة اأخرى يف دولة 

اأخرى معرتف به يف كلتا الدولتني. 
4 ـــ  األ تكون املوؤ�ش�شة التعليمية املانحة للموؤهل العلمي و�شيطًا لإ�شدار ال�شهادات.

5 ـــ  اأن تكون �شيا�شة القبول يف املوؤ�ش�شة التعليمية املانحة للموؤهل العلمي متوافقة مع �شيا�شات 
القبول املتعارف عليها اكادمييًا.

عليها  املتعارف  والأنظمة  الأ�شاليب  على  قائمًا  التعليمية  املوؤ�ش�شة  يف  التدري�س  يكون  اأن  ـــ    6
اأكادمييًا.

املطلوب معادلته، هي  العلمي  للموؤهل  الدرا�شة  القبول ومحتوى وطريقة  �شروط  تكون  اأن  ـــ    7
نف�شها املطبقة على اأبناء الدولة التي تقع فيها اجلامعة.

8 ـــ  اأن تكون املوؤ�ش�شة التعليمية مذكورة �شمن الت�شانيف العاملية. 
9 ـــ  اأن يكون الربنامج الأكادميي الذي در�شه الطالب مرتبًطًا بالدرجة العلمية املمنوحة. 
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ــ  الأ�شل اأن تتم الدرا�شة بالنتظام والتفرغ والإقامة يف بلد الدرا�شة، ويجوز اأن يتفرغ الطالب  10ـ 
الطبية  والهند�شية  التخ�ش�شات  عدا  فيما  والدكتوراه،  املاج�شتري  مرحلتي  خالل  جزئيًا 
بالدولة مقر  والإقامة  والتفرغ  الكامل  النتظام باحل�شور  الدرا�شة بطريقة  تتم  اأن  فيجب 

املوؤ�ش�شة التعليمية طوال فرتة الدرا�شة.
11 ـــ  األ متنح املوؤ�ش�شة التعليمية املوؤهل العلمي اإل بعد اجتياز الطالب املنتقل اإليها من موؤ�ش�شة 

تعليمية اأخرى 30% على الأقل من متطلبات التخرج لديها.
من  الأقل  على   %75 الطالب  اجتياز  بعد  اإل  العلمي  املوؤهل  التعليمية  املوؤ�ش�شة  متنح  األ  ـــ    12

متطلبات الدرجة العلمية لديها. 
جهات  قبل  من  بها  املو�شى  تلك  مع  العلمي  للموؤهل  الدرا�شة  و�شاعات  مدة  تتالئم  اأن  ـــ    13

العتماد والعرتاف العاملية.
ـــ  اأن يتحقق �شرط الت�شل�شل الأكادميي للموؤهالت العلمية، باعتبار �شهادة الثانوية العامة   14
�شهادة  واعتبار  يعادلهما،  ما  اأو  اللي�شان�س  اأو  البكالوريو�س  ل�شهادة  �شرطًا  يعادلها  ما  اأو 

البكالوريو�س اأو ما يعادلها �شرطًا ملعادلة درجتي املاج�شتري والدكتوراه.

املادة العا�سرة
التظلم

اأـــ  يحق ل�شاحب املوؤهل العلمي التظلم من القرار ال�شادر بعدم تقومي اأو اعتماد موؤهله العلمي 
بخطاب م�شجل الى الوزير خالل �شتني يومًا من تاريخ اإبالغه بالقرار، ويف�شل فيه الوزير 

بعد اأخذ راأي جلنة التظلمات خالل �شتني يومًا من تاريخ ا�شتالمه خلطاب التظلم.  
ب ـــ يعدُّ قرار الوزير باعتماد تقومي ومعادلة املوؤهل العلمي نهائيًا مب�شي ميعاد التظلم منه دون 

تقدمي التظلم اأو ب�شدور القرار بالف�شل يف التظلم، وي�شبح هذا القرار ملزمًا للكافة.

املادة احلادية ع�سرة
يلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

املادة الثانية ع�سرة
على وكيل الوزارة ل�شوؤون التعليم واملناهج تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير الرتبية والتعليم
الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

�شدر بتاريخ: 21 رجــب 1437هـ
املـــــــوافــــــــق: 28 اأبريل 2016 م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 قرار رقم )64( ل�سنة 2016

ب�ساأن اإلغاء موا�سفات قيا�سية وطنية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على القانون رقم )9( ل�شنة 2016 يف �شاأن املوا�شفات واملقايي�س، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وعلى قرارات املجل�س الفني بهيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف 
�شحب  ب�شاأن  م�شقط  مبدينة   2015 �شبتمرب   3-2 بتاريخ  املنعقد  والثالثني  ال�شاد�س  اجتماعه 

موا�شفات قيا�شية خليجية،
املنعقد  والأربعني  ال�شابع  واملقايي�س يف اجتماعها  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  وعلى قرار 

بتاريخ 21 دي�شمرب 2015 باملوافقة على �شحب موا�شفات قيا�شية وطنية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُتلغى املوا�شفات القيا�شية الوطنية الوارد بياناتها يف القائمة املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية
ُيلغى اأي حكم وارد يف اأي قرارات �شابقة يتعار�س مع اأحكام هذا القرار. 

املادة الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شوؤون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
زايد بن را�سد الزياين 

�شدر بتاريخ: 15 �شعبان 1437هـ 
املـــــــوافـــــــق:  22 مــايــــو 2016م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
 قرار رقم )65( ل�سنة 2016

 باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( العالمات التجارية
  لدول مجل�ض التعاون لدول الخليج العربية

ال�سادر بالقانون رقم )6( ل�سنة 2014
 

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
بعد الطالع على القانون رقم )18( ل�شنة 2005 باملوافقة على ان�شمام مملكة البحرين 

اإلى بروتوكول اتفاق مدريد ب�شاأن الت�شجيل الدويل للعالمات،
وعلى قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�شادر 

بالقانون رقم )6( ل�شنة 2014،
لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 
اخلليج العربية، التي اأقرتها جلنة التعاون التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

يف اجتماعها احلادي واخلم�شني املنعقد بالدوحة يف دولة قطر بتاريخ 21 مايو 2015،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
 

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية ،ال�شادر بالقانون رقم )6( ل�شنة 2014، املرافقة لهذا القرار.

 
املادة الثانية

ُيحدد ر�شم على اخلدمات املقدمة مبوجب القانون رقم )18( ل�شنة 2005 باملوافقة على 
ان�شمام مملكة البحرين اإلى بروتوكول اتفاق مدريد ب�شاأن الت�شجيل الدويل للعالمات اإ�شافة 
اإلى الر�شوم الواردة يف اجلدول امللحق يف الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( العالمات التجارية 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�شادر بالقانون رقم )6( ل�شنة 2014، املرافقة لهذا 

القرار، على النحو التايل:
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الر�سم بالدينار البحريني اخلدمة املقدمة الرقم
20 الر�شوم الإدارية لإيداع طلب دويل )عن كل فئة( 1

وعالمات  التجارية  العالمات 
اخلدمة

100
العالمات اجلماعية وعالمات 
وعالمات  والفح�س  املراقبة 
هيئات النفع العام واملوؤ�ش�شات 

املهنية
200

اإلى طلب ت�شجيل وطني  طلب حتويل ت�شجيل دويل 
) عن كل فئة(

2

20
اإقليمي  اأو  وطني  ت�شجيل  عن  ال�شتعا�شة  طلب 

بت�شجيل دويل )عن كل فئة(
3

املادة الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة و املعنيني -كل فيما يخ�شه- تنفيذ هذا القرار والالئحة 

املرافقة له ، ويعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ ن�شرهما يف اجلريدة الر�شمية .
 

وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
زايد بن را�سد الزياين

 
�شدر بتاريخ: 16 �شعبان 1437هـ 
املـــــــوافـــــــق:  23 مــايــــو 2016م
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 والسياحة وزارة الصناعة والتجارة
 

 إدارة الملكية الصناعية
 
 

 اتلإلخطار الطلبات الدولية بشأن إعالن
 

بأنها قد تسلمت إشعارا من والسياحة تعلن إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة      

( لسنة 41(، )31(، )31م )ارقأ اتالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بنشر الطلبات الدولية، لإلخطار

 الخاص بالعالمات التجارية. 4132

 

فعلى جميع الراغبين في االطالع على هذه اإلخطارات زيارة الصفحة اإللكترونية الخاصة      

 بالجريدة الرسمية للويبو على العنوان التالي: 

http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/ 

 

 لية التي تناولتها هذه اإلخطارات.الطلبات الدوالمرفق ويوضح الجدول 

 
 (13اإلخطار رقم ) (14)االخطار رقم  (24)رقم اإلخطار 

1253040 837164 1241989 
414946  1127903 
589006  1131944 
877936  1157126 
953271  1182983 

1056434  1218582 
1193193   
1226725   
1244934   
1244936   
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 االطالع على جميع بيانات هذه الطلبات الدولية على العنوان التالي: كما يمكن     
 

http://www.wipo.int/romarin 
 

ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة لدى الجهة المختصة )إدارة الملكية الصناعية( على السير      

( 41(، )31(، )31) مارقأ اتفي إجراءات تسجيل العالمة التجارية المعلن عنها في كل من اإلخطار

 في مملكة البحرين خالل ستين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية. 4132لسنة 

 

 
 

 مدير إدارة الملكية الصناعية
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة
اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )305( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ت�سامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )ال�شيد ح�شن البا�س ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 940، طالبة تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها �شركة ت�شامن حتت ا�شم )�شركة 
األفًا  ع�شر  وثالثة  �شبعمائة  مقداره  وبراأ�شمال  ت�شامن(،  �شركة  واأبناوؤه/  البا�س  ح�شن  ال�شيد 

وخم�شمائة وخم�شة و�شبعون )713،575( دينارًا بحرينيًا.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.   دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )306( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال
�سركة ال�سخ�ض الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها 
مكتب �شركة الت�شامن املهنية املتخ�ش�شة )مور �شتيفنز(، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي 
حتمل ا�شم )اإم. اإ�س للمحا�شبة �س.�س.و(، ملالكها ال�شيد/ جميد مراد ح�شن �شاجي، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 78415، طالبًا تخفي�س راأ�شمال ال�شركة من خم�شني األف )50،000( دينار 

بحريني اإلى خم�شة اآلف )5.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.   دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )307( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة  

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ علي خليل اإبراهيم �شجاعي �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )هايالند مركز 
املوارد الب�شرية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 39711، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع رقم 
)2( من املوؤ�ش�شة وذلك بتحويله اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شمائة 
)500( دينار بحريني، واإدخال كل من مالك علي خليل اإبراهيم �شجاعي ونور علي خليل اإبراهيم 

�شجاعي �شريكتني فيها.
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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

اإعالن رقم )308( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة

)اأكا�سيا لال�ستثمارات �ض.م.ب/ مقفلة( 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )اأكا�شيا لال�شتثمارات �س.م.ب/ مقفلة(، 
مائة  من  واملدفوع  ال�شادر  راأ�شمالها  تخفي�س  طالبني   ،70940 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
وخم�شني مليونًا وت�شعمائة وع�شرين األفًا واأربعمائة وت�شعة )150.920.409( دولرات اأمريكية 
 )130.646.408( وثمانية  واأربعمائة  األفًا  واأربعني  و�شتة  و�شتمائة  مليونًا  وثالثني  مائة  اإلى 
دولرات اأمريكية، موزعة على مائة وثالثني مليونًا و�شتمائة و�شتة واأربعني األفًا واأربعمائة وثمانية 

)130.646.408( اأ�شهم، قيمة ال�شهم دولر اأمريكي واحد. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.   دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )309( ل�سنة 2016 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)المي الإدارة املطاعم واخلدمات التموينية ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
التموينية ذ.م.م(، امل�شجلة  ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة )لمي لإدارة املطاعم واخلدمات 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ت�شفيتها  طالبة   ،65763 رقم  القيد  مبوجب 

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

اإعالن رقم )310( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة   

اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
)اأك�شن  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  و�شركاه،  حبيب  جواد  ال�شادة/ 
ال�شكل  تغيري  طالبني  ذ.م.م(،  العاملية  )املزروعي  �شركة  ملالكتها  �س.�س.و(  العاملية  للخدمات 
القانوين ل�شركة )اأك�شن للخدمات العاملية �س.�س.و( وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50.000( دينار بحريني، واإدخال �شركة )املزروعي 

خلدمات الطاقة ذ.م.م( الإماراتية اجلن�شية �شريكة يف ال�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

اإعالن رقم )311( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ محمد جمدي عبدال�شالم اإبراهيم محمد، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم 
وال�شاد�س  الأول  الفروع  القيد رقم 65698، طالبًا حتويل  امل�شجلة مبوجب  التجارية(،  )منا�س 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  وال�شابع والثامن والتا�شع والعا�شر من موؤ�ش�شته 
مقداره األفا )2.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد محمود محمد جمدي عبدال�شالم، �شريكًا 

يف ال�شركة.
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

اعالن رقم )312( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
القيد  مبوجب  امل�شجلة  ال�شيارات(،  لتاأجري  كاب  )بلو  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  اإليه 
رقم 3573-3، طالبة تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
لتاأجري  كاب  )بلو  �شركة  ا�شمها  ي�شبح  واأن  بحريني،  دينار   )100( مائة  مقداره  وبراأ�شمال 

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

 اإعالن رقم )313( ل�سنة 2016  
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب �شدين لال�شت�شارات والتطوير، نيابة عن ال�شيد/ عبدالعزيز ح�شن محمد ال�شميعي، مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )فون العربية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 59767، طالبًا 
تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
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تكنولوجي  كمبيوتر  )را�س  �شركة  واإدخال  بحريني،  دينار   )20.000( األف  ع�شرون  مقداره 
ذ.م.م( �شريكة يف ال�شركة اجلديدة بن�شبة %99.

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

اإعالن رقم )314( ل�سنة 2016 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )دوالب القاب�سة �ض.�ض.و(

 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ل�شركة  اململوكة  �س.�س.و(،  القاب�شة  )دولب  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مكتب 
اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،1-71544 رقم  القيد  مبوجب  وامل�شجلة  ملتد(،  هولدينج  )دولب 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري  ال�شجل  من  و�شطبها  نهائية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

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

اإعالن رقم )315( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  عن  نيابة  مرهون،  عبدالر�شا  اأحمد  عقيل  ح�شني  املحامي 
ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 28428، طالبًا ف�شل الفرع رقم 4 من  لتاأجري   365(
دينار   )100( مائة  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  وحتويله  املوؤ�ش�شة 
بحريني، وذلك بناء على تنازل ال�شيدة/ كوثر عبداهلل �شلمان املعتوق عن الفرع املذكور اإلى كل 

من ال�شيد/ �شعيد حميد عبدعلي عي�شى اآل نوح وال�شيدة/ اأمرية ال�شيد �شعيد ح�شن علوي.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.   دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )316( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال

�سركة )تاله لتطوير العقار ذ.م.م( 
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )تاله لتطوير العقار ذ.م.م(، وامل�شجلة 
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األف  وخم�شمائة  )مليونني  من  ال�شركة  راأ�شمال  تخفي�س  طالبني   ،52089 رقم  القيد  مبوجب 
)2.500.000( دينار بحريني اإلى مائتني وخم�شني األف )250،000( دينار بحريني. 

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

اإعالن رقم )317( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 
اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
)حامت  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  عن  نيابة  الأعمال،  خلدمات  كيبوينت  �شركة 
اجلفايل للمعدات الفنية( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 67935-1، طالبة تغيري ال�شكل القانوين 
للمعدات  اجلفايل  )حامت  �شركة  با�شم  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة 
على  بناء  وذلك  املقفلة،  امل�شاهمة  واإخوانه  اإبراهيم اجلفايل  �شركة  ملالكتها  �س.�س.و(  الفنية 
تنازل ال�شيد/ حامت اجلفايل عن ملكية املوؤ�ش�شة اإلى �شركة )اإبراهيم اجلفايل واإخوانه امل�شاهمة 

املقفلة(، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5.000(  دينار بحريني .
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.   دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )318( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ت�سامن
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اإك�شيوم تيلكوم( ملالكها اإح�شان عبداهلل علي احلايكي، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 47136-2، طالبني حتويل الفرع رقم )2( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة 
ا�شم )�شركة  واأن حتمل  بحريني،  دينار  اآلف )10.000(  وبراأ�شمال مقداره ع�شرة  ت�شامن، 

اإك�شيوم تيلكوم( �شركة ت�شامن ل�شاحبيها اإح�شان عبداهلل علي اأحمد احلايكي و�شريكه.  
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.   دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )319( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فروع من �سركة ال�سخ�ض الواحد 

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
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ال�شيد/ نبيل جا�شم محمد ال�شائغ، �شاحب �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل )جا�شم للتجارة 
واخلدمات الزراعية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1476، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين 
للفروع )4 ،6 ،8 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19( من ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 
وذلك بدخول ال�شيد محمد نبيل جا�شم محمد �شلمان ال�شائغ وال�شيدة فريدة قمرب خور�شيد 
 JASSIM TRADING  قمرب �شركاء يف ال�شركة، واأن حتمل ا�شم )جمموعة جا�شم التجارية ذ.م.م

.)GROUP W.L.L

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

اإعالن رقم )320( ل�سنة  2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)دريك اأند �سكول اإنرتنا�سونال )البحرين( �ض.�ض.و(
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
اأند  مكتب �شركة ثري �شيز ذ.م.م، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )دريك 
باعتباره  طالبًا   ،62692 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(  اإنرتنا�شونال/البحرين  �شكول 
امل�شفي القانوين ل�شركة ال�شخ�س الواحد اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، 
وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                             
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
اإعالن رقم )321( ل�سنة  2016

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد 
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اجلبل لال�شت�شارات �س.�س.و( ملالكها ال�شيد/ علي 
جعفر مكي اجلبل، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81688-1، طالبة تغيري �شكلها القانوين وذلك 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وذلك بناء على تنازل ال�شيد/ علي جعفر مكي اجلبل 
ملكيته   %5 وعن  علي ح�شن،  اأحمد  لل�شيدة/ خديجة عبداحل�شني  لل�شركة  ملكيته  5% من  عن 
 )100.000( األف  مائة  مقداره  وبراأ�شمال  عبداهلل  مح�شن  اأحمد  عبدالأمري  محمد  لل�شيد/ 

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
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اعالن رقم )322( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب املحامية مها جابر، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )دار احلرم للطباعة( 
ملالكها ال�شيد/ محمد جا�شم محمود احلرم، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69277، طالبًا حتويل 
الفرع رقم )5( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، با�شم �شركة )دار احلرم للطباعة 

ذ.م.م( وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.   دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )323( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ �شادق يو�شف باقر يو�شف، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )حلويات توا�شع( 
التي ومتار�س ن�شاط جتارة بيع الأغذية وامل�شروبات، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 54229، طالبًا 
تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره )20.000( دينار، واإدخال ال�شيد/ اإيرج يو�شف باقر يو�شف �شريكًا يف ال�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.   دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )324( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة 

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب �شركة مور �شتيفينز، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
)ريلكورب للخدمات العقارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 59501، طالبًا  تغيري  ال�شكل 
القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وذلك بعد تنازل ال�شيد/ محمد 
واأن  ذ.م.م(،  كابيتال  )اإجناز  �شركة  اإلى  بال�شركة  ح�ش�شه  كامل  عن  البنفالح،  علي  ح�شن 
ي�شبح ا�شمها التجاري �شركه )ريلكورب للخدمات العقارية �س.�س.و( ملالكتها �شركة )اإجناز 

كابيتال ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره اأربعون األف )40.000(  دينار بحريني. 
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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

اإعالن رقم )325( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ محمد عبداهلل محمد احلربي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )محمد احلربي 
للمقاولت الكهربائية( امل�شجلة مبوجب القيد رقم 32098، طالبًا ف�شل الفرع اخلام�س وحتويله 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10.000( دينار بحريني، 
)الهندي  دافيد  واإميانويل  اجلن�شية(  )الهندي  دافيد  جوزيف  ت�شرييل  مينا  من  كل  واإدخال 

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

اإعالن رقم )326( ل�سنة  2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

 فرع ال�سركة االأجنبية
 )كريت انرتنا�سونال ليمتد( 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
امل�شماة  البحرين  مملكة  يف  الأجنبية  ال�شركة  فرع  عن  نيابة  و�شركاه(،  وحبيب  )جواد  �شركة 
القيد رقم 44456، وباعتبارها م�شفيًا قانونيًا  امل�شجلة مبوجب  ليمتد(،  )كريت انرتنا�شونال 
لهذه ال�شركة طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرع ال�شركة املذكورة ت�شفية اختيارية، وفقًا 
لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                             

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

اإعالن رقم )327( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد 
اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة  

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ا�شم  حتمل  والتي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  �شاحبة  �شفيع  رفيع  محمد  يا�شمني  ال�شيدة/  اإليه 
)وزان لالإ�شاءة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81646، والتي تزاول ن�شاطي جتارة بيع 
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الأجهزة املنزلية )الراديو – التلفزيون – الثالجات...الخ( وجتارة بيع الأثاث املنزيل، طالبًة 
تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة برقم ال�شجل نف�شه، وبتخفي�س 
راأ�شمال ال�شركة من خم�شني األف )50.000( دينار بحريني اإلى ع�شرين األف  )20،000( دينار 
بحريني وذلك باإدخال ال�شيد/ فهد محمد عارف محمد �شادق )البحريني اجلن�شية( �شريك 

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

اإعالن رقم )328( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سوؤولية محدودة

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )جي باث للخدمات ال�شت�شارية ذ.م.م(، امل�شجلة 
جمال  يف  ال�شت�شارية  اخلربة  اأن�شطة  خاللها  من  متار�س  والتي   ،85794 رقم  القيد  مبوجب 
الإدارة، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، بعد تنازل ال�شريك 
عالء منري عبد اللطيف �شويلم عن جميع ح�ش�شه يف ال�شركة اإلى �شريكه محمد احمد محمد 

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

اإعالن رقم )329( ل�سنة 2016
ب�ساأن نقل فرع من �سركة ذات م�سئولية محدودة

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة م�ستقلة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)مطعم موديرن اأ�شيان كوي�شني ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 34669، طالبًة نقل الفرع 
قيد جديد  وبرقم  منف�شلة  م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  املذكورة  ال�شركة  رقم )2( من 

براأ�شمال مقداره 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
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اعالن رقم )330( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل من �سركة ت�سامن 

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اآل  اإبراهيم  مرمي  وال�شيخة  خليفة  اآل  محمد  بن  عي�شى  لل�شيخ  اململوكة  )اطياب(  �شركة  اإليه 
خليفة، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 15151-1، طالبني تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة اإلى �شركة 
اآل خليفة عن كامل ح�ش�شهم يف  ال�شيخ عي�شى بن محمد  تنازل ورثة  بعد  الواحد،  ال�شخ�س 
الفري�شة ال�شرعية اإلى ال�شيخة مرمي بنت اإبراهيم اآل خليفة، وذلك براأ�شمال مقداره ع�شرون 

األف )20.000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.   دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )331( ل�سنة 2016 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 
�سركة )غلومو�ض بحرين ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة والتى حتمل ا�شم )غلومو�س بحرين ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من  اإ�شهار انتهاء  القيد رقم 92508، طالبًة 
ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 

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

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

اإعالن رقم )332( ل�سنة 2016 
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

 �سركة )فاليوتري كون�سلتن�سي ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )فاليوتري كون�شلتن�شي ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 81696، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل 

التجاري، وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  دة واملربِّ املوؤيِّ
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ملخ�ض عقد �سركة
انفو بحرين ويب ماركتنج ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة انفو بحرين ويب ماركتنج ذ.م.م.
رقم القيد: 99527                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/17  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: موؤ�ش�شات ووكالت الدعاية والإعالن.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة: �شقة 1415   مبنى 470   طريق 1010    / �شناب�س
هاتف: ) +973 ( 39029055

  
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1- رو�شانتي اوبهرا�شيا دي �شيلفا          )اإ�شرتايل اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%10(

2-                 )�شريلنكي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )90(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4500( الن�شبة )%90(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

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

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
مدير اجلن�شية(                     )اإ�شرتايل  �شيلفا           دي  اوبهرا�شيا  رو�شانتي   -1
مدير اجلن�شية(                     )�شريلنكي                   -2
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ملخ�ض عقد �سركة
�ستي زون للمقاوالت

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شتي زون للمقاولت.
رقم القيد: 99590                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/19  
N/A :مدة ال�سركة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اخلام  ملواد  وجتارة/بيع  املواقع  جتميل  و�شيانة  بخدمة  املتعلقة  الأن�شطة  ال�سركة:  اأغرا�ض 
الزراعية وجتارة/بيع للكيماويات ال�شناعية وجتارة/بيع الآلت واملعدات الأخرى وت�شييد املباين 

وجتارة/بيع مواد و�شلع اأخرى والتنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة: �شقة 211   مبنى 3548   طريق 366    / مدينة حمد
هاتف: ) +973 ( 33330306  -  ) +973 ( 39300035

  
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1- ال�شيخة غاده بنت �شلمان بن علي بن حمد اآل خليفة          )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(

2- �شعد خليفة �شعد علي  خليفة                                              )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- ال�شيخة غاده بنت �شلمان بن علي بن حمد اآل خليفة                  )بحرينية اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- �شعد خليفة �شعد علي  خليفة                              )بحريني اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
1- ال�شيخة غاده بنت �شلمان بن علي بن حمد اآل خليفة                  )بحرينية اجلن�شية(               نائب رئي�س جمل�س الإدارة
الإدارة �شعد خليفة �شعد علي  خليفة                )بحريني اجلن�شية(      رئي�س جمل�س   -2
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ملخ�ض عقد �سركة
ريديو�ض ميديا �ض.�ض.و ملالكها اإبراهيم عبده

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة ريديو�س ميديا �س.�س.و ملالكها اإبراهيم عبده.
رقم القيد: 99601                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/19  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: موؤ�ش�شات ووكالت الدعاية والإعالن.

اأ - النقدي: - 3000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة: �شقة 1438   مبنى 470   طريق 1010    / �شناب�س
هاتف: ) +973 ( 36090907  

  
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

- اإبراهيم عبده عزالدين ح�شن          )�شوداين اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )30(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )3000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
التوقيع )منفرد( اإبراهيم عبده عزالدين ح�شن          )�شوداين اجلن�شية(        م�شتوى   -

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
الإدارة جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(       )�شوداين  ح�شن           عزالدين  عبده  اإبراهيم   -
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ملخ�ض عقد �سركة
�سباركينديو�ض ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شباركينديو�س ذ.م.م.
رقم القيد: 99656                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/22  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
وتنظيم  احلا�شوبية  املرافق  واإدارة  احلا�شوبية  ال�شت�شارية  اخلربة  اأن�شطة  ال�سركة:  اأغرا�ض 

املوؤمترات واملعار�س التجارية.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة: -

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- ح�شني محمد علي غلوم حيدر حاجي          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )%50(
2- ع�شام عبداهلل محمد هادي                      )بحريني اجلن�شية(

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

املخولني بالتوقيع: 
1- ح�شني محمد علي غلوم حيدر حاجي          )بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- ع�شام عبداهلل محمد هادي                      )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
1- ح�شني محمد علي غلوم حيدر حاجي          )بحريني اجلن�شية(                      رئي�س جمل�س الإدارة
2- ع�شام عبداهلل محمد هادي                   )بحريني اجلن�شية(       نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �سركة
نربا�ض لتنظيم رحالت للعمرة وزيارة االماكن املقد�سة �ض.�ض.و 

ملاكها محمد نعمان محمد املعلم
�سركة ال�سخ�ض الواحد

ملاكها  �س.�س.و  املقد�شة  الماكن  وزيارة  للعمرة  رحالت  لتنظيم  نربا�س  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 
محمد نعمان محمد املعلم.

رقم القيد: 99657                                        
تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/22  

مدة ال�سركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة: -

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- محمد نعمان محمد املعلم          )ميني اجلن�شية(

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

املخولني بالتوقيع: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(            )ميني  املعلم           محمد  نعمان  محمد   -

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
الإدارة جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(                )ميني  املعلم           محمد  نعمان  محمد   -
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ملخ�ض عقد �سركة
ب�ست وي�سيز ذ.م.م

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: ب�شت وي�شيز ذ.م.م.
رقم القيد: 99658                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/22  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة خدمات املعلومات الأخرى غري امل�شننّفة يف مو�شع اآخر واأن�شطة اأخرى 

تتعلق بالإعالنات التجارية وبحوث ال�شوق.

اأ - النقدي: - 20.400 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة:  �شقة 91     مبنى 142      طريق 1607    / و�شط املنامة
هاتف: ) +973 ( 17223399  -  ) +973 ( 37775722 -  فاك�س: ) +973 ( 17224285 - 

�س.ب: 5351

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- راأفات اأحمد طارق قدوره          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )99(     قيمة احل�شة )204(       اإجمايل احل�ش�س )20196( الن�شبة )%99(
2- �شمري ح�شن محمد غيث          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )204(       اإجمايل احل�ش�س )204( الن�شبة )%1(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
التوقيع )منفرد( انيتا فيفيني باكري                  )بريطاين اجلن�شية(           م�شتوى   -1
2- زياد اأحمد طارق قدوره               )لبناين اجلن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
مدير اجلن�شية(               )بريطاين  باكري                 فيفيني  انيتا   -1
مدير اجلن�شية(                    )لبناين  قدوره                طارق  اأحمد  زياد   -2
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ملخ�ض عقد �سركة
هنغاريان جيوديتيك اأند مابينغ املحدودة - فرع ل�سركة اأجنبية

فرع ل�سركة اأجنبية

ا�سم ال�سركة: �شركة هنغاريان جيوديتيك اأند مابينغ املحدودة - فرع ل�شركة اأجنبية.
رقم القيد: 99659                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/22  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: الأن�شطة املعمارية الهند�شية واخلدمات ال�شت�شارية الفنية املت�شلة به.

اأ - النقدي: -  راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة:  �شقة 1     مبنى 172      طريق 1906    املنامة / احلورة
هاتف: ) +973 ( 39444355  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- �شركة هنغاريان جيوديتيك اأند مابينغ املحدودة          )هنغارية اجلن�شية(

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

املخولني بالتوقيع: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(           )هنغاري  �شارهيداي         اآتيال  الدكتور    -

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(              )هنغاري  �شارهيداي         اآتيال  الدكتور    -
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ملخ�ض عقد �سركة
املودة للخدمات  ذ م م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة املودة للخدمات  ذ م م.
رقم القيد: 99687                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/23  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: التنظيف العام للمباين.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة:  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- محمد اأحمد عبا�س علي عي�شى                          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )%50(
2- محمد جعفر احمد جعفر محمد العرادي          )بحريني اجلن�شية(

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

املخولني بالتوقيع: 
1- محمد اأحمد عبا�س علي عي�شى                                )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- محمد جعفر احمد جعفر محمد العرادي             )بحريني اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
1- محمد اأحمد عبا�س علي عي�شى               )بحريني اجلن�شية(        ع�شو جمل�س الإدارة
2- محمد جعفر احمد جعفر محمد العرادي       )بحريني اجلن�شية(               ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �سركة
ابك�ض �ستيل للمقاوالت �ض.�ض.و ملالكها محمد محمود محمد �سيخ

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة ابك�س �شتيل للمقاولت �س.�س.و ملالكها محمد محمود محمد �شيخ.
رقم القيد: 99690                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/23  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة الت�شييد املتخ�ش�شة الأخرى.

اأ - النقدي: - 200 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة:  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
- محمد محمود محمد �شيخ                          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )200( الن�شبة )%100(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
- محمد محمود محمد �شيخ                          )بحريني اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
- محمد محمود محمد �شيخ                          )بحريني اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �سركة
اأيان للدعايه واالعالن �ض.�ض.و ملالكها جوز باثروز

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة اأيان للدعايه والعالن �س.�س.و ملالكها جوز باثروز.
رقم القيد: 99691                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/23  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: موؤ�ش�شات ووكالت الدعاية والإعالن.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة:  �شقة 1920     مبنى 1565      طريق 1722    /  املنطقة الدبلوما�شية
هاتف: ) +973 ( 33311986

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

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

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

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
-                              )هندي اجلن�شية(                                                       مدير
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ملخ�ض عقد �سركة
�سموالز العاملية �ض.�ض.و ملالكها راجان �سامويل

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شموالز العاملية �س.�س.و ملالكها راجان �شامويل.
رقم القيد: 99692                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/23  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: التخزين.

اأ - النقدي: - 20000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة:  �شقة 1305     مبنى 574      طريق 31  / احلمرية
هاتف: ) +973 ( 39799400

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

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

املخولني بالتوقيع: 
-                               )هندي اجلن�شية(                              م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
-                                                            )هندي اجلن�شية(                               الع�شو املنتدب
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اإعالنات اإدارة اأموال القا�سرين

اإعالن 2016/140
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى حبيب ح�شن محمد خمي�س من �شكنة دار كليب 
ويحمل رقم �شكاين 650048679، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفىاملذكور اإعالم 

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

اإعالن 2015/141
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالأمري محمد جواد اإبراهيم �شلمان من �شكنة 
بني جمرة ويحمل رقم �شكاين 791207650، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى 

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

اإعالن 2016/142
الدراز  اإبراهيم خلف خلف، من �شكنة  اأن كل من له طلب على املتوفى حمد  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 760707448، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفىاملذكور اإعالم 

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

اإعالن 2016/143
من  عبدالرحيم ح�شن،  عبداهلل  علي  توفيق  املتوفى  على  له طلب  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
عليه  تركته،  يف  دين  اأو  باإرث  يدعي  اأو   ،520103270 �شكاين  رقم  ويحمل  حمد  مدينة  �شكنة 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة  اأن يقدم طلبًاً كتابيًا 
الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا للمتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
رئي�ض ق�سم اجراءات الرتكات
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اإعالن 2016/144
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة ليلى عبدالنبي �شلمان ح�شن، من �شكنة مدينة 
اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا  حمد وحتمل رقم �شكاين 580903621، 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة 

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

اإعالن 2016/145
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة �شهري ح�شن نا�شر ح�شن، من �شكنة مدينة حمد 
وحتمل رقم �شكاين 690704615، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة املذكورة 

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

رقم الدعوى: 4/1724/2016/14
تبلـيغ باحل�ســور

المدعية: �شميم جاويد بير اأحمد خان رحمت اهلل. �شقة 11 مبنى 1011 طريق 639 مجمع 206. 
المدعى عليه/ ر�شال خان. الجن�شية/ باك�شتان. مجهول العنوان مو�شوع الدعوى/ الطالق. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم   2016/9/7   فاإن المحكمة �شوف ت�شير 

بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية ال�سنية الثانية

رقم الدعوى: 9/03736/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اأحمد علي اأحمد �شالح الموالي. مبنى 1010 طريق 5031 مجمع 450 المق�شع. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 858.105 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 2016/6/1 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/13521/2013/02
تبليغ باحل�سور

ا�شماعيل  اإبراهيم  ريم  عليها:  المدعى  التميمي.  ح�شن  عبدالكريم  اإبراهيم  منار  المدعية: 
محمود ال�شاعاتي. الرقم ال�شخ�شي: 860502538. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3200 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 2016/5/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 6/04025/2016/02
تبليغ باحل�سور

 SAFEER عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ALIYARU KUNJU. مبنى 125 طريق 607 مجمع 206 المحرق مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

265.177 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 2016/6/1 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 9/1126/2015/25

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شهام اأحمد محمد الزراع. وكيلها جا�شم �شرحان. المدعى عليها: حنان عبدالعزيز 
حبيب عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 790702860. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1320 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/6/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/00771/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
LEMUEL ANGCAHAN UDTOHAN. الرقم ال�شخ�شي 731138120 مبنى 695 طريق 4101 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   230.661 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   341 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/00773/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   1669 مبنى   831337222 ال�شخ�شي  الرقم   .NASAR KORANJI KUNNUMMAL

229 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 199.18 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 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 9/04080/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: �شهيرة 
 7511 طريق   21 �شقة   704 مبنى   .770806635 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  عبدعلي  علي  اأحمد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   168.829 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الجنبية.   575 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/04098/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
RAM BAHADUR SARU. الرقم ال�شخ�شي: 791134008. مبنى 2147 طريق 989 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   64.533 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   909

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/04111/2016/02
تبليغ باحل�سور

 EIMEAR عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
LOUISE O DOHERTY. الرقم ال�شخ�شي: 910320470. مبنى 110 طريق 59 مجمع 257 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   462.918 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  اأمواج.  جزر 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/00639/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة الذوادي لتاأجير ال�شيارات. وكيلها غالب نزيه معذة ال�شريطي. المدعى عليه: 
اياد �شليمان محمد فرج �شيحان. الرقم ال�شخ�شي: 920605613. مبنى 18 طريق 1301 مجمع 
913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 750 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 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/16926/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: AKTER MAINUDDIN. وكيلها خالد خليفة علي البنغدير الدو�شري المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة بوردو لخدمات التنظيفات، مكتب الدبلوما�شية لتخلي�س المعامالت الحكومية. ال�شجل 
التجاري: 47927-2، 49477-2. مبنى 201 طريق 3308 مجمع 633 المعامير ل�شاحبها ال�شيد 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البقالي.  علي  علي  مهدي 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/2093/2013/04
بيع باملزاد العلني

تاأمر محكمة التنفيذ ن�شر التكليف بالوفاء بالجريدة الر�شمية، والذي يق�شي بتكليف المحكوم 
عليه بالوفاء عن طريق الن�شر وذلك تمهيدا لمبا�شره اجراءات بيع المنقولت الخا�شة به بالمزاد 
العلني والتي تم جردها وحجزها اأثناء تنفيذ حكم القرار ال�شادر ت�شديدا للدين المحكوم به 

ل�شالح/ غ�شان �شلطان نا�شر ال�شويدي بمبلغ وقدره 12991/500 دينارًا.
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ايام  �شبعة  خالل  المبلغ  ب�شداد  المبادرة  وكيله  او  �شده  المنفذ  وعلى 
التكليف بالوفاء بالجريدة الر�شمية ا�شتنادا لن�س المادة 278 مرافعات واإل فان المحكمة �شوف 

تبا�شر اجراءات بيع المنقولت بالمزاد العلني وذلك بموجب ملف التنفيذ المذكور اعاله.
قا�سي محكمة التنفيذ الثالثة

رقم الدعوى: 3/00440/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: 
JAMAL UDDIN KALA MIAH. الرقم ال�شخ�شي 781044782 مبنى 1074 طريق 970 مجمع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 259.568 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   307
اأتعاب المحاماة.     
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 6/20178/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اإيهاب محمد عثمان طاهر. الرقم ال�شخ�شي: 820177857. مبنى 140 �شقة 23 طريق 2504 
مجمع 325 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 206.8 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 

2016/6/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/01183/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
NASEER AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 800830415. مبنى 726 �شقة 16 طريق 5223 مجمع 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 221  الدعوى: طلب  البديع. مو�شوع   552
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/14 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 8/06050/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: مجموعة العوجان التجارية. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: برادات ال�شوي�س. الرقم ال�شخ�شي: 19064-1. مبنى 697 طريق 921 مجمع 901 الرفاع 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 152.545 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 5/02964/2005/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: ادارة اموال القا�شرين. المدعى عليهم: خالد ح�شن فزيع. خليل ح�شن خليل فزيع. 
نجاة ح�شن خليل فزيع. موزه ح�شن خليل فزيع. عطيات علي اأحمد. ح�شن خليل اإبراهيم فزيع. 
مو�شوع  المنامة.  وحيده محبوب غفور خان. مجمع 317  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز 

الدعوى: طلب مبلغ 340 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 

2016/6/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/02555/2016/02
تبليغ باحل�سور

عبدالعزيز مرعي  عليه:  المدعى  الحواج.  فاطمة ح�شن  وكيلتها  ايمان محمد عمر.  المدعية: 
حارث ال مناع. الرقم ال�شخ�شي: 201602398. بوا�شطة المحامية هدى �شعد اأحمد يو�شف - 
برج الر�شي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/03420/2016/02
تبليغ باحل�سور

 sungwon عليه:  المدعى  ثامر.  ح�شين  علي  وكيلها  للخدمات.  المل  �شركة  المدعية: 
corporation. الرقم ال�شخ�شي: 201603123. مبنى 9608 طريق 89 مجمع 718 مدينة زايد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3068.375 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/00689/2012/02
تبليغ باحل�سور

ايمان  �شعيد �شالح محمد مرزوق.  انعام �شالح محمد مرزوق.  �شعيد كفوزي.  نهله  المدعين: 
�شالح محمد مرزوق. وكيلهم زياد روفان نقول قيومجي. المدعى عليهم: هيفاء �شالح محمد 
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�شعد �شالح محمد مرزوق. هنادي �شالح محمد مرزوق.  مرزوق. هاله �شالح محمد مرزوق. 
م�شعل �شالح محمد مرزوق. محمد �شالح محمد مرزوق. هدى �شالح محمد مرزوق. هيا �شالح 
محمد مرزوق. مباركه دهام �شعد. جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. وزارة الإ�شكان. مو�شوع 
والزامها  الدعوى  في  ال�شكان  وزارة  ع�شر   الحاديه  عليها  المدعي  ادخال  قبول   -1 الدعوى: 
بالحكم ال�شادر في الدعوى الماثلة والزامها برفع ال�شرط الوارد بالوثيقة العقارية. 2- الحكم 
البالغة  ال�شيارة نوع هونداي رقم 151647 في المزاد العلني وت�شفيه ح�ش�س المدعين  ببيع 
113 �شهما من عامة ال�شهم البالغة 360 �شهما طبقا للفري�شة ال�شرعية. 3- الحكم ببيع العقار 
الم�شاع بالمقدمة رقم 782 ل�شنة 2009 في المزاد العلني وت�شفيه ح�ش�س المدعين البالغة 
المدعي  الزام  ال�شرعية. 4-  للفري�شة  �شهما طبقا  البالغة 360  ال�شهم  �شهما من عامة   113
المحاماة.  اتعاب  ومقابل  بالم�شاريف  ع�شر  والحاديه  العا�شرة  عليها  المدعي  ماعدا  عليهم 
حكمت المحكمة: اأول: وقبل الف�شل في المو�شوع باإجراء بيع عقار التداعي بالمزاد العلني بثمن 
و�شبعون  وخم�شة  و�شبعمائة  األف  و�شتون  )اثنان  بحريني  دينارًا   62775/648 مقداره  ا�شا�شي 
دينارًا بحريني و�شتمائة وثمانية واربعون فل�س( كونه ال�شعر الأقرب وهو الثمن الذي �شتبداأ به 
المزايدة طبقا ل�شلطة المحكمة في تقدير القيمة التي �شيبداأ بها المزاد تما�شيا مع تقرير هيئة 
الفرز بالإ�شافة اإلى الم�شاريف التي ت�شمل اأتعاب الخبرة والتي �شيتم تقديرها بعد النتهاء من 
بيع العقار بالمزايدة وحددت المحكمة جل�شة 2015/11/8 لإجراء البيع بالجل�شة العلنية التي 
�شتعقد بمقر المحكمة في تمام ال�شاعة التا�شعة �شباحا، وكلفت المحكمة الدلل الإعالن عن 
البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة ل تزيد عن ثالثين يوما ول تقل عن خم�شة ع�شر يوما من 
خالل ل�شق الإعالن على العقار وفي اللوحة المعدة لالإعالنات بالمحكمة اأو بن�شره في الجريدة 
الر�شمية اأو اليومية و�شحف الإعالنات وغيرها مما يراه، وابقت الف�شل في الم�شاريف، وعلى 
ق�شم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم والدلل المنتدب بمنطوق هذا الحكم. ثانيا: تكليف 

اأطراف التداعي المدعين والمدعي عليهم باإيداع اأ�شل الوثيقة العقارية بخزينة المحكمة. 
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/01150/2016/14
تبليغ باحل�سور

ال�شخ�شي: 730506339. جن�شيتها بحرينية.  المهري. رقمها  المدعية: امل علي غلوم ح�شن 
ال�شادة.  مبنى 833 طريق 1416 مجمع 814 مدينة عي�شى. المدعى عليه: حيدر ح�شن ح�شن 
بناية  جن�شيته: بحريني. بوا�شطة وكيله المحامي جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان مكتب 71 
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�شركة البحرين ال�شياحية طريق 1701 مجمع 317. فاك�س 17530177 �س.ب: 10071. مو�شوع 
الدعوى: نفقة واجبة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور باأنه 
اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2016/6/20م، فاإن  اإذا لم يح�شر 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية االأولى )الدائرة اجلعفرية(

رقم الدعوى: 3/16416/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MULU ALEMU :المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 98.46  ال�شخ�شي: 770122116. مو�شوع  الرقم   .GASHAW

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

2016/6/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/21198/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: اأحمد ال�شيد 
مع  دينارًا   189.978 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .801203104 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن. 

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

2016/6/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/16906/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
KHALED ALHARBI. الرقم ال�شخ�شي: 201514569. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.545 

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 

2016/6/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى: 1/01802/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  الح�شن  اأحمد  يو�شف  وكيلها ح�شين عقيل  ال�شيارات.  لتاأجير  ام   3 موؤ�ش�شة  المدعية: 
عليه: عي�شى اإبراهيم را�شد علي. الرقم ال�شخ�شي: 650107055. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

105 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 

2016/9/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 8/03021/2016/02
تبليغ باحل�سور

زينب  عليها  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .841209545 ال�شخ�شي:  الرقم  طريف.  ال  حبيب  عبداهلل 

216.888 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 

2016/6/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/03740/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد اإبراهيم ا�شماعيل محمد بدر. الرقم ال�شخ�شي: 870657186. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 849.531 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 

2016/6/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/23141/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ARIST المدعى عليه  اأديب.  اإبراهيم  وكيله خليل  الموالي.  اأحمد علي  اأحمد عي�شى  المدعي: 
مع  دينارًا   1000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .730640582 ال�شخ�شي:  الرقم   .GAMBOA

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

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى: 6/03179/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: عادل محمد عبدالرحيم عبداهلل العبا�شي. المدعى عليها: �شرين ح�شن محمد حمد. 
الرقم ال�شخ�شي: 830170170. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 828 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 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/03050/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: اأحمد بن ح�شن بن معتق اآل جحو�س. وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: 
برج ن�شمة الجفير. الرقم ال�شخ�شي: 201602826. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 600 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 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/01742/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: حنان مجايد واجع اأحمد. وكيلها يو�شف عي�شى يو�شف الها�شمي. المدعى عليه: محمد 
 350 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .550136908 ال�شخ�شي:  الرقم  الحايكي.  ح�شن  عبداهلل 

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 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/12520/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ريفيرا لتاأجير ال�شيارات. وكيلها اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان الدو�شري. 
المدعى عليه: MORAN LESLIE. الرقم ال�شخ�شي 201511309 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2237.9 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 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى: 9/04689/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليهم: خليل 
اإبراهيم ح�شن يو�شف ربيع. عبدالواحد اإبراهيم ح�شين يو�شف ربيع. علي اإبراهيم ح�شين ربيع. 
فوزيه اإبراهيم ح�شين يو�شف ربيع. انت�شار اإبراهيم ح�شن يو�شف ربيع. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3519.655 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 

2016/6/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/03442/2016/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  عليه.  المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  وكيلتها  للكمبيوتر.  المحرق  المدعية: 
 3432 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .870128957 ال�شخ�شي:  الرقم  الفزاري.  �شعيد  عبداهلل 

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 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 3/01264/2016/02
تبليغ باحل�سور

 NABEEL المدعى عليه  �شناء محمد قا�شم بوحمود.  البحرين. وكيلتها  المدعية: �شركة زين 
BILLIADATH. الرقم ال�شخ�شي: 870536974. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 879.341 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 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/08147/2007/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  العريبي.  عبداهلل  اأحمد  علي  وكيله  كاظم.  �شلمان  �شعيد  اإبراهيم  المدعي: 
عبدالجليل اإبراهيم جمعة. الرقم ال�شخ�شي: 661101959. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه قد تم ورود التقرير 
وقد حددت جل�شة 2016/6/7لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 4/18271/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة الخزائن العالمية. وكيلتها فاطمة اأحمد ح�شن كاظم. المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
العري�س لالأثاث المكتبي. الرقم ال�شخ�شي: 59218-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 975 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 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/08933/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ابراج الخمي�س للتجارة �س.�س.و. وكيلها ح�شين جعفر النها�س. المدعى عليه: 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 3052 دينارًا مع  الذويقين. مو�شوع  العريبي، مطعم  عبدالر�شول 

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

2016/6/7لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 3/18148/2015/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMAD وكيله عي�شى فرج بور�شيد المدعى عليه .MUHAMMAD SHAHID :المدعي
مع  دينارًا   1190 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830755705 ال�شخ�شي:  الرقم   .WASEEM

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

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/12828/2014/02
تبليغ باحل�سور

�شالح.  علي  �شالح  �شمر  وكيلها  بناء.  مواد  وتاأجير  وبيع  وت�شدير  لال�شترداد  ايبي  المدعية: 
المدعى عليه: MUHAMMAD IRFAN. الرقم ال�شخ�شي 800319940 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 592 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 تم اعادة الدعوى 
للمرافعة وورود لئحة تعديل الطلبات وحددت جل�شة 2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 9/21294/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم ذ.م.م. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: 
 74.88 مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع   .770168426 ال�شخ�شي:  الرقم   .MDUDUZI NKOSI

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 
2016/6/23 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 1/01833/2016/02

تبليغ باحل�سور
حيدر  عليه:  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  ايمان  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عبدالزهره جبر. الرقم ال�شخ�شي: 660237180. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 176.13 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 

2016/6/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/01971/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليها: فاطمة جعفر  ايمان خالد علي بوهيله.  تيليكوم. وكيلتها  المدعية: �شركة مينا 
اأحمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 680102256. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 164.46 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 

2016/6/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 3/01202/2016/02
تبليغ باحل�سور

 NISHAN عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
CHAMARA NANAYAKKARA PATABENDIGE. الرقم ال�شخ�شي: 840724861. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 292.747 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 
2016/6/23 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 9/01146/2016/02

تبليغ باحل�سور
 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ASIM SALEEM. الرقم ال�شخ�شي: 710651848 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 329.12 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 

2016/6/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 5/02316/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  المدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  وكيلته  لري.  اكبر  علي  اإبراهيم  مرت�شى  المدعي: 
غزاله يا�شمين محمد �شبحان عبدال�شمد عبدالرحيم. الرقم ال�شخ�شي 670305383. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1000 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 

2016/9/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/01402/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة دار القب�س للطباعة. وكيلها فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة فيرجن ميديل. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275 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 

2016/9/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 7/15814/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: محمد قايد �شعيد. وكيلته ابت�شام محمد جعفر ال�شباغ. المدعى عليه: اأحمد عبده علي 
الزقري. الرقم ال�شخ�شي: 870141872. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 600 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 
2016/9/5 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 7/05490/2016/02

تبليغ باحل�سور
بهروز  عبدالر�شول  �شهيلة  وكيلته   .VAL ANDREW SUMAGPAO LAGUILLES المدعي: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .PAOLO MAGISTRADO JOVELLANOS عليه:  المدعى  توراني. 
901122580. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1900 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 

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 2/19258/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: محمود يو�شف محمود المحمود. وكيله ا�شامة انور محمد المدعى عليه: محمود عا�شم 
مع  دينارًا   5000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .201516793 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالعزيز. 

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

2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 9/00022/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ALI AHMAD. مبنى 3090 �شقة 101 طريق 247 مجمع 302 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 216.74 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 

2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 9/20735/2015/02
تبليغ باحل�سور

 RICKEY عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 109 مجمع   910 طريق   590 مبنى   .841248427 ال�شخ�شي:  الرقم   .DONNELL DYKES

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   407.528 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحد. 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/9/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 8/20843/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: منال عماد 
يو�شف عابد. مبنى 1196 �شقة 41 طريق 5124 مجمع 351 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

450.489 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 

2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/21020/2015/02
تبليغ باحل�سور

فاطمة  عليها:  المدعى  عبداهلل.  جا�شم  اأحمد  وكيله  عبدالح�شن.  علي  اأحمد  ح�شن  المدعي: 
اأحمد علي عبدالح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 720016134. مبنى 2434 طريق 1146 مجمع 711 
توبلي. مو�شوع الدعوى: 1- الحكم بفرز ح�شة المدعي البالغه14 �شهما من اجمالي 96 �شهم 
في العقار رقم 1964/2705 ويحمل رقم المقدمة 1962/770 والبالغ م�شاحته الإجمالية 184 
بال�شجالت  باإ�شدار وثيقة عقاريه بذلك وت�شجيلها  ال�شابع  المدعي عليه  الزام  متر مربع. 2- 

الر�شمية.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 7/02413/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  العريبي  اأحمد عبداهلل  علي  وكيلها  الجاهزة.  للخر�شانة  يونيفر�شال  �شركة  المدعية: 
عليها: �شركة ريلكوب للخدمات. الرقم ال�شخ�شي: 59501-1. مبنى 20 �شقة 52 طريق 385 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2677.35 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   305 مجمع 

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

2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/03131/2016/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد معيوف معيوف. وكيلها محمد علي الوطني. المدعى عليه: جعفر ح�شن  المدعية: بهيه 
جواد ح�شن. مبنى 692 طريق 221 مجمع 502 جنو�شان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 164.5 

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 

2016/9/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/17775/2015/02
تبليغ باحل�سور

 JENS المدعية: �شركة يونيفر�شال للعقارات. وكيلها علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليه
مجمع   5122 طريق   11 �شقة   1033 مبنى   .640900313 ال�شخ�شي:  الرقم   .BARGHORN
351 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1050 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/01676/2016/14
تبليغ باحل�سور

بحريني.  جن�شيته   .861102053 ال�شخ�شي:  رقمه  البري.  عبا�س  علي  اأحمد  جعفر  المدعي: 
 .LUCIANA HASANUDIN عليها:  المدعى   .604 )القرية(  �شترة   453 طريق   3179 مبنى 
جن�شيتها: اندوني�شية. مبنى 3179، طريق 453، �شترة )القرية( 604. مو�شوع الدعوى: طلب 

الطالق.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة اأعاله 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يـوم الأحد 2016/09/25م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية االأولى

رقم الدعوى: 7/02072/2016/02
تبليغ باحل�سور

 KHALED المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
ATEEQ MOHAMED FOR BUILDINGGLASS. مبنى 84 �شقة 15 طريق 359 مجمع 321 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254.908 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 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/05807/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  المدعى  الحايكي  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 750906634 مبنى 816 طريق 1612  الرقم  الرويعي.  اإبراهيم جابر خليفة  عبير 
مجمع 462 كرانه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 87.603 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 

2016/6/27 لنظر الدعوى. 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 7/05361/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
MA FRANCIA GONZALVO DE LEON. مبنى 2165 �شقة 201 طريق 2165 مجمع 321 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 305.372 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 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 7/01259/2016/02
تبليغ باحل�سور

 ABDUL عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   303 مجمع   385 طريق   228 مبنى   .871132915 ال�شخ�شي:  الرقم   .QAYYUM

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 83.83 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 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/05565/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد عبداهلل. المدعى عليها �شركة 
تاك�شي للمقاولت. �شجل تجاري: 89389. مبنى 1377 �شقة 25 طريق 4450 مجمع 744 عالي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1042.986 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 
2016/6/27 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 7/02069/2016/02

تبليغ باحل�سور
حمد  عليه   المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
 927 مجمع   2725 طريق   1789 مبنى   .460043269 ال�شخ�شي:  الرقم  �شعيد.  را�شد  فار�س 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 398.935 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 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/00117/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
CHISA MARIE BAJAMUNDE APURA. الرقم ال�شخ�شي 880942410. مبنى 1173 �شقة 
23 طريق 1173 مجمع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.453 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 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 8/00765/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: ا�شماك دلمون. وكيلها عقيل ح�شن علي مو�شى. المدعى عليها: �شركة ذي بالزا فناء 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيف.   436 مجمع   3615 طريق   679 مبنى  ذ.م.م.  الماأكولت 

3760.37 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 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/00442/2016/02
تبليغ باحل�سور

 New Link المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
Maintenance Co. w.l.l. مبنى 30 �شقة 52 طريق 359 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 308.787 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 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 6/19855/2015/02
تبليغ باحل�سور

موؤ�ش�شة  المدعى عليها:  الموؤيد.  توفيق  اأيمن  وكيلها  واولدة.  نوح  ال  �شركة عبدعلي  المدعية: 
محمود امين خطاب محمد علي. �شجل تجاري: 2-48925. مبنى 1114 �شقة 22 طريق 4128 
مجمع 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2282 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 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/15162/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ماك�س ميديا. وكيلتها فاطمة جا�شم اأحمد يو�شف. المدعى عليها: افق للعقارات. 
الرقم ال�شخ�شي: 201514446. مبنى 624 طريق 2808 مجمع 228 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 350 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 9/00179/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 419 مجمع   1957 طريق   1665 مبنى   .820251895 ال�شخ�شي:  الرقم   .DILLI RAJ RAI

جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 221.714 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 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 6/01710/2016/02

تبليغ باحل�سور
�شالم  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مبارك �شالح �شالم بوعوو�س. الرقم ال�شخ�شي: 731203933. مبنى 1085 طريق 1428 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   172.148 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   814

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 3/21003/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   22 �شقة   222 مبنى   .850507553 ال�شخ�شي:  الرقم  �شخنيني.  اإبراهيم  خليل  محمد 
الر�شوم  مع  دنانير   104.646 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   815 مجمع   1553

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 5/20867/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم ذ.م.م. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. المدعى عليه: 
خالد نعيم �شيف ح�شن �شيف. الرقم ال�شخ�شي: 830604863. مبنى 3181 �شقة 11 طريق 744 
مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 81.49 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 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/05320/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: علي محمد ر�شا عبا�س مندكار. وكيلها زهير عبداللطيف عبدالوهاب علي المدعى 
عليها: Aleksandra Alksandrova. الرقم ال�شخ�شي: 732157367. فندق فني�شيا غرفة رقم 
207 بناية 387 طريق 1612 مجمع 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1035 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 6/04493/2016/02
تبليغ باحل�سور

تو�شيز  عليها:  المدعى  بوهليه.  را�شد  ايمان خالد علي  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الدعوى:  المنامة. مو�شوع  البحرية. مبنى 544 �شقة 105 طريق 3817 مجمع 338  للخدمات 

طلب مبلغ 1945.006 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 6/02615/2016/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  عليه:  المدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
مجمع   333 طريق   11 �شقة   96 مبنى   .711106207 ال�شخ�شي:  الرقم  مو�شى.  اأحمد  مو�شى 
321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 69.8 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 2/04481/2016/02

تبليغ باحل�سور
�شالح  عليه:  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  ايمان  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
:44 طريق 5718 مجمع  �شقة  ال�شخ�شي: 820906611.  الرقم  مبارك.  �شالم  �شالح  عبداهلل 
257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127.9 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 7/05456/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: محمد اإبراهيم 
محمد الجبارات. الرقم ال�شخ�شي: 800401417. مبنى 107 �شقة 18 طريق 4103 مجمع 941 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 1/01573/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  RAHEEL KHAN ABDUL QAYYUM. وكيلها محمد ح�شين ح�شن فتيل  المدعية: 
عليه: GERALDO BERANA GARCIA. الرقم ال�شخ�شي 670630276 مبنى 36 طريق 373 
مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4000 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 6/18771/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: جا�شم ح�شن يو�شف عبدالعال. وكيله فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليها: �شركة 
تو �شي لتقنية المعلومات. مبنى 348 �شقة 21 طريق 4913 مجمع 449 القدم. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 4133 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/04751/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: البانو�س للعقارات. وكيل المدعي: اأحمد جا�شم عبداهلل. المدعى عليها: رجاء ال�شنان. 
الرقم ال�شخ�شي: 841242909. مبنى 1217 �شقة 42 طريق 4025 مجمع 340 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3650 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/20512/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MALIK MUHAMMAD ISHAQ. الرقم ال�شخ�شي: 781038456. مبنى 94 �شقة 12 طريق 
319 مجمع 303 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 207.59 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/17638/2015/02
تبليغ باحل�سور

 IMRAN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
المنامة.  ال�شخ�شي: 861203119. مبنى 2446 طريق 238 مجمع 302  الرقم   .SIDDIQUE

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 485.316 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 2/14156/2015/02

تبليغ باحل�سور
مارخ  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
عبداهلل محمد ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 350107254. مبنى 592 �شقة 1 طريق ال�شيخ عبداهلل 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   233.49 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/04378/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليه: محمد اأحمد 
عبداهلل بدر عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 860205665. مبنى 2064 �شقة 11 طريق 4265 مجمع 
742 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 193.924 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/02026/2016/02
تبليغ باحل�سور

 THOMAS المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
FULTON. الرقم ال�شخ�شي: 601200454. مبنى 14 طريق �شارع المزارع مجمع 1002 الج�شرة 

مدخل 19. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 202.348 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 1/01766/2016/02
تبليغ باحل�سور

 BAHRAIN المدعية: �شركة بتلكو. وكيلعا عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
COLLECTION S.P.C. ال�شجل التجاري: 78215-1. مبنى 255 �شقة 23 طريق 1104 مجمع 
711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 220.639 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/00089/2016/02
تبليغ باحل�سور

علي  حنان  عليها:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 901108995. مبنى 158 �شقة 15 طريق 3 مجمع  الرقم  ا�شماعيل دبو�س.  دبو�س 
214 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.8 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/ 14/2016/1735
تبليغ باحل�سور

المدعي: محمد جا�شم �شعد مبارك. مبنى 68 طريق 1503 مجمع 815 مدينة عي�شى الجن�شية/ 
�شلمان  عبداهلل  عبدالغنى  اآيات  عليها/  المدعي   .790110385 ال�شخ�شي/  رقمه  بحريني. 
ال�شخ�شي/ 821206788.  رقمها  المعتوق. مبنى 68 طريق 1503 مجمع 815 مدينه عي�شى. 

مو�شوع الدعوى/ الح�شانة. 
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنه اإذا 
لم تح�شر اأو تعين وكيال لها   ينوب عنها   بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2016/6/20م   فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثالثة
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رقم الدعوى: 9/19318/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   42 مبنى   201516634 ال�شخ�شي  الرقم   .IPEINT PUPLIC RELATIONS W.L.L
الر�شوم  مع  دينارًا   2090.765 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدحف�س.   426 مجمع   4626

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 املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/00506/2016/02
تبليغ باحل�سور

 المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ABDURAHMAN KANNANKULAVAN. مبنى 75 �شقة 1 طريق 359 مجمع 321 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 248.482 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/21158/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد �شالح �شنين الحيدري. مبنى 51 �شقة 2 طريق 5305 مجمع 253 قاللي مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 112.616 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/16042/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
ASHFAQ AHMED BUTT. الرقم ال�شخ�شي: 580822214. مبنى 1521 �شقة 3 طريق 945 
مجمع 709 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 111.033 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 
2016/6/15 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/03686/2010/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة �شوليدرتي التكافل العام. وكيلتها لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليها 
عليها  المدعى  خليفة.  اآل  اأحمد  �شقر  يو�شف  ال�شيخ  ل�شاحبها/  لل�شيارات  المتحدة  الأ�شلية: 
عليها  المدعى  الذكير  اأحمد  المحامي  وكيلها  للتاأمين  الخليج  اأتحاد  �شركة  الأولى:  المدخلة 
المدخل الثاني: عبدالحليم محمد دراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2890 دينارًا مع الر�شوم 

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

حددت جل�شة 2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/07763/2012/02
تبليغ باحل�سور

ح�شن  عبداهلل  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  وكيلها  الإيرانية.  التاأمين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيف   436 مجمع   3614 طريق   13 �شقة   649 مبنى  الدرازي. 

167.15 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 وكيل المدعية وباأنها قد حددت جل�شة 2016/6/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/03808/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
AZAD SARDER DIRAZ SARDER. مبنى 1472 طريق 1370 مجمع 304 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 272.186 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/03986/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MATTHEW المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
JOHN CLOWES PHELPS. مبنى 230 �شقة 36 طريق 328 مجمع 356 ال�شالحية. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 222.078 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/03572/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  النويدرات.   643 مجمع   4324 طريق   2600 مبنى  علي.  جمعه  �شلمان  ح�شن  محمد 

الدعوى: طلب مبلغ 271.142 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/03663/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
SAMY EL SAGHIR. مبنى 399 �شقة 11 طريق 3249 مجمع 432 كرباباد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 3284.438 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/03659/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
CONOR PARKE GRIER. مبنى 1783 طريق 2427 مجمع322. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

233.762 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 2/03394/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
امينه محمد عبداهلل ح�شين. مبنى 415 طريق 1204 مجمع 1051 الزلق مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 508.68 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/04210/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
FRANCIS MALLARI FLAVIANO. مبنى 1584 طريق 1827 مجمع 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 496.156 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/03381/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUSTANSAR IQBAL MEHNGA MASIH. مبنى :816 طريق 1032 مجمع 310 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 341.218 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/03562/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: 
ح�شين محمد ال�شغير ح�شن. مبنى 17 طريق 2001 مجمع 320 المنامة  مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 308.539 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 8/03990/2016/02
تبليغ باحل�سور

خليل  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
محمد �شالح الهمزة. مبنى 816 طريق 825 مجمع 908 الرفاع الغربي مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 226.634 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/03910/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
MARY ROSE PALIMA CAMARINES. مبنى 600 طريق 2808 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 56.133 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/04276/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه ال�شيد علي 
ها�شم عبداهلل يا�شين. مبنى 1716 طريق 551 مجمع 705 توبلى مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

295.248 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/04422/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه: طارق  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحد.   108 مجمع   5 طريق   118 مبنى  محمد.  �شلمان  محمد 

284.682 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 5/04180/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: مرت�شى 
ح�شن علي محمد ح�شين. مبنى 623 طريق 2313 مجمع 623 العكر مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

257.347 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/05484/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: البنك الهلي المتحد. وكيله را�شد عبدالرحمن اإبراهيم. المدعى عليه: علي ا�شماعيل 
اإبراهيم. مبنى 1614 �شقة 1 طريق 5534 مجمع 244 عراد مو�شوع الدعوى: طلب  ن�شراهلل 

مبلغ 2835.71 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/03743/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ROWENA LATOZA TANQUERIDO. مبنى 454 طريق 332 مجمع 215 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 617.256 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/03749/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي جا�شم �شلمان مخلوق. مبنى 270 طريق 1301 مجمع 813 مدينة عي�شى مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 202.004 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 

2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 4/22390/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: ميرزا عبدالح�شين 
ميرزا ال�شفار. الرقم ال�شخ�شي: 920908748. مبنى 19 طريق 6105 مجمع 361 بالد القديم. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 705.11 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله بورود حافظة م�شتندات 

من قبل وكيل المدعية وباأنها قد حددت جل�شة 2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 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  اأحمد ح�شن.  عبداهلل 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 101.5 دينار 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 2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/02643/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MOHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
PANO PRAMANIK SIRAJ PRAMANIK. مبنى 1648 �شقة 108 طريق 3861 مجمع735. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254.533 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 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/04499/2016/02
تبليغ باحل�سور

 ABDUL عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MALIK CHUHAN. مبنى 1669 طريق 229 مجمع 302 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

243.264 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 
2016/6/27 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/04443/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شمير عالء 
مو�شوع  حمد  مدينة   1203 مجمع   308 طريق   494 مبنى  اأحمد.  عبداهلل  عبدالرزاق  ال�شيد 

الدعوى: طلب مبلغ 500.968 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 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/04207/2016/02
تبليغ باحل�سور

 FAISAL عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
UMER. مبنى 559 طريق 328 مجمع 365 الخمي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 496.943 

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 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/04208/2016/02
تبليغ باحل�سور

 SERJAY IAN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
NICART MELENDRES. مبنى 600 طريق 1807 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 496.916 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 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/03149/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MOHAMED المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه
NAUSHAR AHAMED. مبنى 107 �شقة 23 طريق 4103 مجمع 743 �شند. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 77.933 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 
2016/6/27 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/03340/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. المدعى عليها ورده 
غازي خلف علي العنزي. مبنى 525 �شقة 22 طريق 5215 مجمع 252 قاللي مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 80.461 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 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/03329/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفة. المدعى عليه: علي 
عجالن محمد فار�س الرويعي. مبنى 893 طريق 3320 مجمع 932 الرو�شة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 86.355 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 

2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/21303/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: ابتهاج علي محمد 
علي ال�شماهيجي. مبنى 1077 طريق 3331 مجمع 633 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

76.17 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 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/00756/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 328 مجمع   2821 طريق   11 �شقة   988 مبنى   .SURESH MURUGESAN VELAMMAL
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 245.023 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 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/01268/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: اأحمد حاتم 
محمد عوكل. مبنى 122 طريق 210 مجمع 520 باربار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241.632 

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 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/03894/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: عبدالرحمن 
عبداهلل محمد عبداهلل. مبنى 929 طريق 2815 مجمع 328 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 141.57 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 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/03155/2016/02
تبليغ باحل�سور

 KENNETH عليه   المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  وكيله  بنك.  �شيتي  المدعي: 
MARTIN COUNTRYMAN. مبنى 2100 طريق 1334 مجمع 513 مقابة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 4023.38 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/03211/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  ا�شالم محمد حماد عيد. مبنى 330 طريق 206 مجمع 302 

مبلغ 108.282 دنانير 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 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/02834/2016/02

تبليغ باحل�سور
 GEORGE المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
MASCARENHAS. مبنى 98 طريق 9 مجمع 906 الرفاع الغربي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

263.59 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 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/04836/2016/02
تبليغ باحل�سور

 PRABATH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
 433 طريق   12 �شقة   1165 مبنى   .NUWAN TARANGA LIYANA MUDIYANSELAGE
مجمع 743 �شند. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 83.059 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 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/04593/2016/02
تبليغ باحل�سور

 NAEEMUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
HASSAN. مبنى 885 طريق 1323 مجمع 513 مقابة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 220.94 

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 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/05052/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MOHAMMED المدعي: �شيتي بنك. وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
MANNAN ABDUL BATEN. مبنى 817 طريق 102 مجمع 128 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3891.118 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/05147/2016/02

تبليغ باحل�سور
ايهاب عطيه  عليه:  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عبد الوارث م�شطفى. مبنى 107 �شقة 18 طريق 4103 مجمع 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 67.5 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/02743/2016/02
تبليغ باحل�سور

غازي  عليه:  المدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ح�شين حمد. مبنى 53 �شقة 21 طريق 4003 مجمع 340 المنامة  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/02905/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: عبداهلل را�شد 
عبدالرحمن يو�شف. مبنى 2197 �شقة 2 طريق 437 مجمع 704 �شلماباد مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 141.22 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/17548/2015/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: خالد �شالم  المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب 
ال�شخ�شي: 880505052. مبنى 553 طريق 1397 مجمع 541  الرقم  الدو�شري.  فرج خمي�س 
بني جمرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 493.929 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 
2016/6/28 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/11908/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: اأحمد ح�شن 
�شناب�س.  مبنى 2615 طريق 996 مجمع 408  ال�شخ�شي: 820305987.  الرقم  اأحمد محمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.343 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 المدعية واأنها قد حددت جل�شة 2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/01528/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: مو�شى جعفر علي اأحمد. مبنى 494 طريق 117 
مجمع 701 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 127.386 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/04228/2016/02
تبليغ باحل�سور

للتطوير ذ.م.م.  اي�شت  ان بي ميدل  المدعى عليها: �شركة اف  تيليكوم.  المدعية: �شركة مينا 
مبنى 474 �شقة 331 طريق 1010 مجمع 410 ال�شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325.05 

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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/01351/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. المدعى عليه: KHAWAJA UMER SAEED. مبنى 480 طريق 
3308 مجمع 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 66.133 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/00755/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: ERNESTO JR YAPJOCO GARCIA. مبنى 
1094 طريق 800 مجمع 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268.474 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/02402/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليه: اأحمد �شعيد �شالح نا�شر. مبنى 781 طريق 3317 مجمع 
932 الرو�شة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 130.336 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/02073/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: حمدى محمد اأحمد رزق. مبنى 1456 �شقة 13 
الر�شوم  مع  دينارًا   276.064 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   327 مجمع   2728 طريق 

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

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/02260/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: SUJAN MIAH ABU MIAH. مبنى 824 طريق 
213 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.618 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/02075/2016/02

تبليغ باحل�سور
 .RASHEDUL ISLAM ABDUR RAZZAK عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبنى 392 طريق 290 مجمع 303 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 249.911 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/01332/2016/02
تبليغ باحل�سور

HAZEL BARANA TRINIDAD مبنى 1042  المدعى عليه:  البحرين.  المدعية: �شركة فيفا 
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 201.614  المنامة. مو�شوع  �شقة 22 طريق 1032 مجمع 310 

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

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/02084/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: OMAR FARUK ABDUR RAHIM مبنى 1387 
الر�شوم  مع  دينارًا   245.734 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   307 مجمع   1293 طريق 

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

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/02067/2016/02
تبليغ باحل�سور

�شقة   330 مبنى   .MD SIPON PATWARY عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
11 طريق 206 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.281 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/01378/2016/02

تبليغ باحل�سور
 12 �شقة   822 مبنى   .MOHAMMED AJAZ عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 460.109  الدعوى: طلب  المحرق. مو�شوع  طريق 1613 مجمع 216 

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

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/01620/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: ح�شن مبارك مرزوق ح�شن. مبنى 1793 طريق 
3451 مجمع 734 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 269.82 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/21298/2015/02
تبليغ باحل�سور

مبنى 1421 طريق  ال�شغيرين.  �شالم  مازن  ليث  عليه:  المدعى  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
الر�شوم والم�شاريف  4428 مجمع 944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 73.6 دينارًا مع 

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

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/21297/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. المدعى عليه: DARIUS LAMAR STALLING. مبنى 4665 �شقة 
134 طريق 2468 مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 74.43 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/01249/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: �شركة بتلكو. المدعى عليه: CRYSTAL AMY JONES. مبنى 816 طريق 825 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   236.181 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   908

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

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/03696/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة التامين العربية ال�شعودية. وكيلها اأحمد عبدالحليم ماجد ال�شويحي المدعى 
مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   219 طريق   111 مبنى  الجلعوط.  العفين  اإبراهيم  محمد  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 1811.2 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/01827/2016/02
تبليغ باحل�سور

 683 مبنى  اهلل.  خلف  محمد  م�شطفى  �شريف  عليه:  المدعى  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
طريق 713 مجمع 807 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 148.86 دينارًا مع الر�شوم 

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

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/01376/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: عبد المعز عبدالكريم عبدالحميد اإبراهيم، مبنى 
593 طريق 5027 مجمع 450 المق�شع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1038.51 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/01444/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: ZAHID SHAHZAD KHAN. مبنى 3625 �شقة 
155 طريق 1862 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 256.78 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/01523/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: دعاء في�شل علي عمران نا�شر. مبنى 269 �شقة 
1 طريق 11 مجمع 1044 �شهركان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 260.487 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/01375/2016/02
تبليغ باحل�سور

طريق   140 مبنى  المبارك.  خالد  اأحمد  نايف  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
5326 مجمع 553 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108.05 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/20781/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. المدعى عليه: كور�س مظفر رزمجوئى
مبنى 1829 طريق 414 مجمع 804 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 522.547 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 2/19597/2015/02

تبليغ باحل�سور
 FOLA OLALEKAN عليها:  المدعى  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
FAMUYIWA. مبنى 192 �شقة 1 طريق 408 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

687.496 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/00251/2016/02
تبليغ باحل�سور

�شلمان  جا�شم  محمد  جا�شم  عليه:  المدعى  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
عياد. مبنى 471 طريق 55 مجمع 463 الحجر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 592.064 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/01144/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: GLENN DOREGA BANTEGUI مبنى 2071 
مع  دينارًا   306.662 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   910 مجمع   1003 طريق 

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

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/00057/2016/02
تبليغ باحل�سور

�شقة 66  SALVATORE MARRONE. مبنى 1783  المدعى عليه:  بنك.  اآي  اأم  بي  المدعي: 
طريق 5715 مجمع 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2118.293 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/21018/2015/02

تبليغ باحل�سور
الرقم  �شلطانة.  بن  بديعة  عليها:  المدعى  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة   351 مجمع   5122 طريق   33 �شقة   1034: مبنى   .820736392 ال�شخ�شي: 

الدعوى: طلب مبلغ 3701.287 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/01658/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: �شيتي بنك. المدعى عليه: NELSON RONDA OBISO. مبنى 10 �شقة 18 طريق 210 
مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4941.279 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/02491/2016/02
تبليغ باحل�سور

 المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: MUHAMMAD RAZZAQ. مبنى 1669 طريق 
229 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.563 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/02502/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: م�شعب ر�شا اأحمد. مبنى 4119 �شقة 17 طريق 
1173 مجمع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.544 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/02367/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: بيت التمويل الوطني. المدعى عليه: ر�شا علي اأحمد مال اهلل. مبنى 46 طريق 4423 
مجمع 644 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1040.78 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/00805/2016/02
تبليغ باحل�سور

مبنى 1421 طريق  الكردي.  �شبحي  �شالم  يزن  عليه:  المدعى  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
4428 مجمع 944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 73.667 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/02498/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: WASEEM YAQOOB. مبنى 3097 طريق 983 
مجمع 709 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 261.925 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/20951/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: اأحمد محمد 
عبدال�شافى محمد. مبنى 357 �شقة 22 طريق 1805 مجمع 318 المنامة  مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 464.642 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/05038/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: بنك البركه الإ�شالمي. وكيله اأحمد علي عراد. المدعى عليه: اأحمد �شلطان عبداهلل 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  زويد.  را�س   952 مجمع   2549 طريق   1490 مبنى  بوع�شوان. 

826.038 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/05027/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: جالل خالد 
حاجي خان محمد عبدالرحمن. مبنى 1291 �شقة 31 طريق 1864 مجمع 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 352.377 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/04999/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ابوالعينين ال�شيد ابوالعينين. مبنى 434 �شقة 13 طريق 311 مجمع 903 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 306.903 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/04487/2016/02
تبليغ باحل�سور

ال�شركة  المدعى عليها  بوهيله.  را�شد  ايمان خالد علي  وكيلتها  تيليكوم.  �شركة مينا  المدعية: 
النويدرات.   646 مجمع   4631 طريق   22 �شقة   1545 مبنى  والغاز.  البترول  لأعمال  المميزة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 309.48 دنانير 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/05363/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليها: 
مو�شوع  باربار.   518 مجمع   1503: طريق   1503 مبنى  الذوادي.  را�شد  خليفة  محمد  فاطمة 

الدعوى: طلب مبلغ 264.251 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/05176/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
عائ�شة اأحمد يو�شف اأحمد المحرقي. مبنى 326 طريق 236 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 900.32 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/05185/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شعود �شالح علي �شيار. مبنى :882 طريق :724، مجمع: 307 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1780.237 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/05004/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مجمع   3721 طريق   11 �شقة   1051 مبنى   .RAJACHANDRA PROVEEN RAJAMONY
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دناني  مبلغ 105.613  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع   337

اأتعاب المحاماة.     
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/05031/2016/02

تبليغ باحل�سور
عليه: م�شطفى  المدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة.   318 مجمع   1864 طريق   22 �شقة   3823 مبنى  خليل.  محمد  عبدالرحمن 

الدعوى: طلب مبلغ 1086.01 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/05519/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: ال�شيف �شت�شنري. مبنى 551 طريق 8 مجمع 404 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1378.241 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/04761/2016/02

تبليغ باحل�سور
ح�شن  ماجد  ال�شيد  عليه:  المدعى  عراد.  علي  اأحمد  وكيله  الإ�شالمي.  البركة  بنك  المدعي: 
�شبر ماجد الوداعي. مبنى 1109 طريق 2629 مجمع 529 المرخ مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

197.779 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 

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/04774/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: بنك البركة الإ�شالمي. وكيله اأحمد علي عراد. المدعى عليه: علي مهدي حمود عطية. 
مبنى 3525 طريق 2665 مجمع 526 باربار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 693.592 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/02624/2016/02

تبليغ باحل�سور
الوداعي  ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  وكيلها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: عبداهلل محمد ح�شن مهدى. مبنى 793 طريق 310 مجمع 1203 مدينة حمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 829.337 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 6/02484/2016/02

تبليغ باحل�سور
الوداعي  ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  وكيلها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: عبد بدر محمد الخاروف. مبنى 1079 طريق 1812 مجمع 1018 مدينة حمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 357.764 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 
2016/6/29 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/00813/2016/02

تبليغ باحل�سور
عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
UNNIKRISHNAN NAIR SREEDHARAN NAIR. مبنى 4246 �شقة 11 طريق 2161 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 460.607 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   321

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

2016/6/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى:5/2185/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  الترنج  عبدالح�شين  عمار جعفر  وكيله/  وغيره.  كايد  �شلمان  اأحمد  المدعي: عبدهلل 
عليها/ زينب محمد تقي اأحمد. المدعى عليه الثاني / علي �شالح محمد تقي. �شفة الدعوى/ 

اول: فرز م�شتحق للمدعين. 
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى الولى المدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/9/6 لنظر الدعوى ليعلم.         

قا�سي املحكمة املدنية ال�سغرى االولى
رقم الدعوى:5/2185/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيلتها طيبة اأحمد اأيوب. المدعى عليه/ حمد نور الدين محمد 
بالر�شوم  عليه  المدعى  واإلزام  دينارًا   3315 وقدره  مبلغ  طلب  اول:  الدعوى/  �شفة  البلو�شي. 

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.  
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى الولى المدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/9/6 لنظر الدعوى ليعلم.         
قا�سي املحكمة املدنية ال�سغرى االولى

رقم الدعوى: 3/5217/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: saidur abdurrahman. وكيله/ ب�شرى اأحمد رم�شان. المدعى عليه/ محمد بارخاز. 
�شفة الدعوى/ اول: طلب مبلغ قدره 4500 دينار واإلزام المدعى عليه بالر�شوم و الم�شاريف و 

مقابل اتعاب المحاماة.  
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى الولى المدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/9/6 لنظر الدعوى ليعلم.         
قا�سي املحكمة املدنية ال�سغرى االولى

رقم الدعوى:8/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة الجابرية لل�شفر وال�شياحة. وكيلتها/ هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه/ 
والزام  دينارًا  وقدره 1320  مبلغ  اول: طلب  الدعوى/  �شلمان. �شفة  عبدالغني عبدعلي ح�شن 

المدعى عليه بالر�شوم و الم�شاريف و مقابل اتعاب المحاماة.  
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى الولى المدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

2016/9/6 لنظر الدعوى ليعلم.         
           قا�سي املحكمة املدنية ال�سغرى االولى

رقم الدعوى:9/2991/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شاحب خدمات رفاق. وكيلها/ اأحمد جا�شم عبدهلل. المدعى عليها/ موؤ�ش�شة نجمة 
نور البحرين. المدعى عليه الثاني/ ال�شيد خليل ماجد مرزوق. �شفة الدعوى/ اول طلب مبلغ 

وقدره 3280 دينارًا واإلزام المدعى عليه بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.  
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى الولى المدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
2016/9/6 لنظر الدعوى ليعلم.         

قا�سي املحكمة املدنية ال�سغرى االولى
رقم الدعوى: 5/16740/2015/02

تبليغ باحل�سور
عبدالح�شين  طارق  علي  عليه:  المدعى  العبا�شي.  عبداهلل  عبدالرحيم  محمد  عادل  المدعي: 
اإبراهيم الق�شاب. الرقم ال�شخ�شي: 850611474. مبنى 659 �شقة 1 طريق 5916 مجمع 359 
الزنج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 245 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 
2016/9/7 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1
رقم الطعن : 416/2016/10/ 3

تبليغ طعن بالتمييز
الطاعن: محمود يو�شف مو�شى الروا�س. وكياله عي�شى فرج بور�شيد وعائ�شة علي جعفر. املطعون 
�شده: ب�شام محمد خ�شري دخيل. �شقة 15 طريق 715 جممع 907 طلبات الطاعن: قبول 
الطعن �شكاًل لتقدميه يف امليعاد املقرر قانونا. ويف املو�شوع نق�س احلكم املطعون فيه والحالة 
�شده  املطعون  ت�شمني  جديدا.  بحكما  بالق�شية  لتف�شل  ا�شدرته  التي  املحكمة  الى  الق�شية 

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

ليعلم
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن: 9/158/2016/10
تبليغ طعن بالتمييز

الطاعن: البنك الهلي المتحد. وكياله عي�شى فرج بور�شيد ورا�شد عبدالرحمن   المطعون �شدة 
الول: �شركة الف�شول الربعة لتنظيم المعار�س والموؤتمرات. �شقة 23 مبنى 81 طريق 1702 
وال�شياحة مبنى 943 طريق 2719 مجمع  لل�شفر  المحيط  الثاني:  المطعون �شده  مجمع 317. 
327. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. وفي المو�شوع بنق�س 
الحكم المطعون فيه والق�شاء بتعديل الحكم الم�شتاأنف والحكم باإلزام المطعون �شدهم وبدفع 
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ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى  المبلغ المحكوم به اعتبارا من  اتفاقية بن�شبة 9% على  فائدة 
التام. اإلزام المطعون �شده بالم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات.

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

ليعلم.                                                                       
وكيل محكمة التمييز

رقم الدعوى: 02/2016/03529/5 
تبليغ باحل�سور

زكريا  عليه:  المدعى  اأحمد  محمد  اأحمد  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
محمد ح�شن الحبيب �شاحب موؤ�ش�شة زكريا محمد ح�شن الحبيب رقم ال�شجل التجاري 37963-

01. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/15 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 02/2016/03687/9
تبليغ باحل�سور

المدعية: ال�شركة العربية للحديد وال�شلب. وكيلتها دلل جا�شم الزايد. المدعى عليها: مجموعة 
ال�شارقة. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة2016/6/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 3/1845/2016/14

تبليغ باحل�سور
المدعي: محمد علي ح�شين ال�شعلة. رقمها ال�شخ�شي:650105508. جن�شيته: بحريني، مبنى 
يا�شين.  يا�شين عبدالمنعم  اأحالم  المدعى عليها:  111 طريق 2001 مجمع 720 مدينة زايد. 
طلب   : الدعوى  مو�شوع  العنوان  مجهول   .830568034 ال�شخ�شي:  رقم  م�شري.  جن�شيتها: 

الطالق.
المذكورة  عليها  للمدعى  الجعفرية(  )الدائرة  الثانية  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2016/9/28م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية الثانية
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رقم الدعوى: 9/12099/2015/02
تبليغ باحل�سور

 top move:المدعية: كرايزلر جروب ال. ال. �شي. وكيلها �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعى عليه
boutique يمثلها جعفر متروك المتروك. �شقة 18 المبنى رقم 65 طريق 381 المنامة 043. 

مو�شوع الدعوى: اداري.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الإدارية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/9/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى االإدارية

رقم الدعوى: 9/17818/2015/02
تبليغ باحل�سور

بناية  ونجاح خمدن  العماري  منيره  المحاميتان  وكيلتاه:  را�شد حماده.  را�شد محمد  المدعي: 
جلف  �شركة  عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة  ال�شاد�س  الطابق   602 مكتب  )ب(  حوار 
انترنا�شونال انف�شتمنت�س �س.م.ب ل�شاحبها م�شطفى اأحمد نا�شر ال�شيخ نا�شر. �شفة الدعوى: 

حجز حتفظي.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شيه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/6/7 لنظر الدعوى ليعلم 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االولى

رقم الدعوى: 8/7117/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

طارق محمود في�ض اهلل �سري ح�سيب
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى طارق محمود في�س اهلل ح�شيب 
الرقم ال�شخ�شي: 630129800. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته 
دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/19 لنظر الدعوى                                                                            
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 2/7378/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

محمد را�سد �سامل الرويحي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى محمد را�شد �شالم الرويحي الرقم 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .360102506 ال�شخ�شي: 
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يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته دين 
للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/20 لنظر الدعوى

قا�سي املحكمة الكربى املدنية االأولى
رقم الدعوى: 8/8823/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: وزارة ال�شكان وكيلتيها نوال علي عبداللطيف وجيهان اأنور بوكمال. اإدارة الخدمات 
ال�شكانية ق�شم ال�شوؤون القانونية. المدعى عليه: محمد علي اأحمد محمد. �شقة 11 عمارة 584 

طريق 2115 مجمع 221 الب�شتين. مو�شوع الدعوى: اداري.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الإدارية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/9/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى االإدارية

رقم الدعوى: 2015/02/ 6/13196
تبليغ باحل�سور

�شركة تطوير منتزة عين عذاري  المدعي عليها:  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
�س.م.ب مقفلة. �شقة 101 مبنى 2080 طريق 2825 مجمع 428 �شاحية ال�شيف.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/6/7 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية االولى
رقم الدعوى: 4/6603/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: لوي�س فيتون. وكيله �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعي عليها: موؤ�ش�شة نابولي التجارية 
ويمثلها نبيل معين محمود فقيهي. �شقة 15 مبنى 2504 �شارع 2832 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/9/18 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية االولى

رقم الدعوى: 8/00244/2016/15
تبليغ باحل�سور

الم�شتاأنفة: كميله علي �شالح ح�شن. رقمها ال�شخ�شي: 590418718. جن�شيتها بحرينية. مبنى 
ال�شخ�شي:  ورقمه  �شيف،  اأحمد  اإبراهيم  �شده:  الم�شتاأنف   .367 بهام  ابو   6702 طريق   74

430032951. جن�شيته: بحريني. مجهول العنوان. مو�شوع ال�شتئناف: طلب الطالق.
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�شده  للم�شتاأنف  الجعفرية(  )الدائرة  ال�شتئنافية  ال�شرعية  العليا  المحكمة  تعلن  لذا 
الثالثاء  يـوم  له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة  اأو يعين  اإذا لم يح�شر  باأنه  اأعاله  المذكور 

2016/05/24م، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة العليا ال�سرعية اال�ستئنافية

رقم التنفيذ: 9/3909/2009/04
بيع باملزاد العلني

رقم  المقدمة  بموجب  الم�شجل  العقار  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
)1987/1983( وثيقة رقم )4627/1976( الكائن في منطقة الدراز الخا�س بالمحكوم عليه/ 
ال�شيد م�شطفى ح�شين العلوي. وقد حددت المحكمة يوم 2016/6/15 للمزايدة على اأن يبداأ 

المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره -/90000 األف دينارًا )ت�شعون األف دينارًا(.
فعلى كل من لديه رغبة في للمزايدة الح�شور في التاريخ المحدد لدى قاعة محكمة التنفيذ 
التنفيذ  اإدارة  اأو   394444828 رقم  هاتف  ح�شن  محمد  الوزارة/  دلل  مراجعة  اأو  �شباحًا   9
التنفيذ  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  وذلك  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شئون  العدل  بوزارة 

رقم 09/3909/2009/04
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم اال�ستئناف: 6/1661/2015/03
رقـم الدعــوى: 6/0180/2010/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: 1.ميرزا مو�شى اأحمد مو�شى وغيره. وكيلهم ح�شين ميرزا مو�شى اأحمد الم�شتاأنف 
اأحمد  علي  4.ليلى  اأحمد  علي  3.زينب  اأحمد  علي  2.اأحمد  اأحمد  علي  المير  1.عبد  �شدهم: 
اأحمد.  من�شور  حليمة   .8 اأحمد  من�شور  7.ح�شة  اأحمد  علي  6.فاطمة  اأحمد  علي  5.رباب 
الطلبات: اأوًل: قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقديمه في الميعاد المحدد. ثانيًا باإلغاء الحكم الم�شتاأنف 
والحكم مجددًا بفرز حق الم�شتاأنفين من العقار الم�شار اإليه في الالئحة واإلزام الم�شتاأنف �شده 
جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري باإ�شدار وثائق ملكية العقار المفروز للم�شتاأنفين ثالثًا: اإلزام 

الم�شتاأنف �شدهم بالر�شوم والم�شاريف. 
قانونًا  يمثلهم  من  يح�شر  اأو  �شخ�شيًا  يح�شروا  باأن  �شدهم  الم�شتاأنف  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة يوم الثالثاء 2016/06/20م واإل �شت�شير المحكمة في حقه ح�شوريًا. ليعلم. 
قا�سي محكمة اال�ستئناف العليا املدنية االأولى
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رقم اال�ستئناف: 4/1385/2015/03
رقم الدعـــوى: 5/00167/215/01

تبليغ باحل�سور
 الم�شتاأنفين: 1- فاطمة محمد يو�شف م�شطفى. 2- محمد كاظم عبداهلل الخان. 3- عبدالكاظم 
الخان 6- مريم  كاظم عبداهلل  الخان. 5- عبيدة  كاظم عبداهلل  عائ�شة  الخان. 4-  عبداهلل 
كاظم عبداهلل الخان. 7- خديجة كاظم عبداهلل الخان، وكيلهم جعفر اأحمد مرهون. الم�شتاأنف 
�شدهم: 1- �شالح محمد يو�شف م�شطفى. 2- ميا�س �شعيد محمد البلو�شي. 3- ادارة اموال 
القا�شرين ب�شفتها الولي الطبيعي عن اموال القا�شر )زين م�شطفى كاظم عبداهلل الخان(. 
4- �شركة الوكالة المركزية العقارية ذ.م.م.�س.ت 1-6162 ويمثلها المدعى عليه الأول ب�شفته 

رئي�س مجل�س الدارة والمدير العام. 5-وزارة ال�شناعة والتجارة.
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 2016/06/21 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�ستئناف: 6/01378/2016/03
رقم الدعـــوى: 8/05064/2015/02

تبليغ باحل�سور
 الم�شتاأنفة: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. الم�شتاأنف �شده: مجيد ال�شيخ اإبراهيم نا�شر اآل 

مبارك.
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 2016/06/23 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�ستئناف: 6/2328/2014/03
رقم الدعـــوى: 4/16825/2012/01

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: وزارة التربية والتعليم وممثلة بجهاز ق�شايا الدولة. الم�شتاأنف �شدها: زهراء محمد 
باإلغاء  المو�شوع  وفي  ثانيا:  الميعاد.  في  لرفعه  �شكال  ال�شتئناف  بقبول  اول:  الطلبات:  ادم. 
الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا باإلزام الم�شتاأنف �شدها باأن توؤدي للم�شتاأنف ب�شفته مبلغ 

وقدره 4025 دينارًا مع الزامها بالر�شوم والم�شاريف عن درجتي التقا�شي.
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لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الدائرة الولى الم�شتاأنف �شدها زهراء محمد 
ادم بالح�شور بنف�شها او بمن ينوب عنها للجل�شة المحددة لنظر ال�شتئناف في 2016/06/23م.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية الدائرة االولى

رقم اال�ستئناف: 1/04359/2015/03
رقم الدعـــوى: 9/08844/2015/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة ابراج اخلليج للتجارة ل�شاحبها: ح�شني خمي�س محمد. امل�شتاأنف �شده محي 

ال�شيد يا�شني محمد.
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 2016/06/23 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�ستئناف: 7/03546/2015/03
رقم الدعـــوى: 6/00657/2015/25

تبليغ باحل�سور
 امل�شتاأنف: خالد محمد عبداهلل كي�شو. امل�شتاأنف �شده: ح�شن حبيب عبدالنبي ح�شني خلف.     

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 2016/06/23 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�ستئناف: 1/00176/2016/03
رقم الدعـــوى: 2/01216/2015/01

تبليغ باحل�سور
 الم�شتاأنف: خليل اإبراهيم الج�شر. وكيله محمد المطوع. الم�شتاأنف �شدهم: 1- م�شنع الج�شر 
الم�شتاأنف  وكيل  الج�شر.  اإبراهيم  علي  الج�شر. 3-  اإبراهيم  في�شل  والأدوية. 2-  اللقاح  لماء 

�شدهم من الولى الى الثالث: محمد الج�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكورين اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شروا اأو يعين وكياًل ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة 2016/06/22 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقهم ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى
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رقم اال�ستئناف: 6/2037/2014/03
رقم الدعـــوى: 9/2844/2013/02

تبليغ باحل�سور
المثنى  �شارع   602 مكتب  ال�شاد�س  الطابق   1 يتيم  مجمع  ذ.م.م،  واأولدة  كفالني  الم�شتاأنف: 
المنامة. �شـد الم�شتاأنف �شدها: �شنافي للمقاولت الإن�شائية ل�شاحبتها هيفاء اأحمد عبداهلل 
اآل بن علي، �س.ت 13264-3 الرقم ال�شخ�شي 59114697. طلبات: تلتم�س الم�شتاأنفة من عدالة 
ال�شتئناف �شكال ل�شتيفائه  بقبول  ال�شكل:  بالآتي: 1- من حيث  لها  الحكم  الموقرة  المحكمة 
�شرائط قبوله قانونا ولتقديمه خالل القيد الزمني. 2- من حيث المو�شوع :1- باإلغاء الحكم 
الم�شتاأنف في ال�شق القا�شي برف�س الحكم بر�شوم الترجمة والحكم مجددًا بالزام الم�شتاأنف 
الق�شائية  بالر�شوم  �شده  الم�شتاأنف  اإلزام   -2 دينارًا.   110/- البالغة  الترجمة  بر�شوم  �شده 

ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
ينوب عنها  اأو من  للم�شتاأنف �شـدها  الأولى  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/09/05م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية االأولى

رقم اال�ستئناف: 8/03439/2015/03
تبليغ باحل�سور

 امل�شتاأنفة: �شركة القائد للمقاولت، امل�شتاأنف �شده الول: عبداهلل علي دروي�س ح�شني امل�شتاأنف 
اأحمد  م�شطفى  الثالث  �شده  امل�شتاأنف  انف�شتمنت،  انرتنا�شيونال  جلف  �شركة  الثانية:  �شدها 

نا�شر ال�شيخ نا�شر.
الثانية  �شدها  الم�شتاأنف  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 
عنهم  ينوب  وكياًل  يعينوا  اأو  يح�شروا  لم  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكورين  الثالث  �شده  والم�شتاأنف 

بالح�شور لجل�شة 2016/09/05 فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�ستئناف: 5/02334/2015/03
رقم الدعـــوى: 2/07468/2014/02

تبليغ باحل�سور
 الم�شتاأنف: عادل عبدالر�شا اإبراهيم علي المذوب. الم�شتاأنف �شده: ح�شن عبدالرزاق ح�شن 

علي العلواني.
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 2016/06/20 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى
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رقم اال�ستئناف: 7/02736/2015/03
رقم الدعـــوى: 9/04583/2015/02

تبليغ باحل�سور
 امل�شتاأنفة: �شركة ريفريا لتاأجري ال�شيارات. امل�شتاأنف �شده: راثي�س كومار �شاثي.

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 2016/06/20 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�ستئناف: 2/03414/2015/03
رقم الدعـــوى: 5/00652/2015/25

تبليغ باحل�سور
 امل�شتاأنف: محمود محمد مراد عبدالعزيز حمودة. امل�شتاأنف �شدها: نوال �شعيب عبدال�شالم 

حف�شي.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/06/20 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�ستئناف: 1/03924/2015/03
رقم الدعـــوى: 2/08065/2015/02

تبليغ باحل�سور
 امل�شتاأنف: فراز نعيم اأحمد محمد رم�شان. امل�شتاأنف �شدها: جنمة محبوب غفور بثان. 

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/06/21 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�ستئناف: 9/2273/2015/03
رقم الدعـــوى: 02/ 4/17691/2014

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شركة عبدعلي عي�شى الدعي�شي. امل�شتاأنف �شده: ا�شامة محمد علي اإبراهيم.

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 2016/06/21 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى



153
العدد: 3263 - الخميس 26 مايو 2016

رقم اال�ستئناف: 9/4674/2014/03
رقم الدعـــوى: 8/8723/2012/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: �شفيق الرهول اأمين بوا�شطة وكياله عي�شى بور�شيد و�شالحة بور�شيد، مكتب 10-9 
بناية 453 طريق 1518 المنامة �شارع اللوؤلوؤ البحرين. الم�شتاأنف �شدها  موؤ�ش�شة اأبراج الريا�س، 
�شقة 25 مبنى 626 طريق 309 مجمع 1203. الطلبات: اأوًل قبول ال�شتئناف �شكال لرفعه في 
الميعاد �شاماًل الأ�شباب الواردة عليه. ثانيًا: وقبل الف�شل في المو�شوع: توجيه اليمين الحا�شمة 
ب�شيغتها الواردة بالئحة ال�شتئناف ب�شاأن جواز �شفره وكذلك ب�شاأن ا�شتالم �شاحب الم�شتاأنف 
�شدها لقيمة المبلغ عن تاأ�شيرة العمل. ثالثًا: وفي المو�شوع بتعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى 
به من طلبات محقة له والحكم مجددًا بكافة طلباته الواردة بمذكرة ك�شف الطلبات اأمام وزارة 
العمل ومحكمة اأول درجة ا�شتنادًا لن�س المادتين 224/223ال�شادرتين ب�شاأن ال�شتئناف كونه 
اأتعاب المحاماة  م�شتحقًا لها. رابعًا: ت�شمين الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شاريف ومقابل 

عن درجتي التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/06/21 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�ستئناف: 1/2420/2015/03
رقم الدعوى: 9/13735/2012/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: عبدالعزيز فهد �شالم العنزي. وكيلته هدى مهدي �شالح النها�س. الم�شتاأنف �شده: 
في  الف�شل  قبل  الطلبات:  1014الهملة.  مجمع  طريق:1447   244410 مبنى  الوطن.  كراج 
المو�شوع اإلزام الخبير المنتدب باإعادة الأمانة لق�شور تقريره ولعدم وجود فيه راأي فيه واإحالة 
اأول  اأمام محكمة  الم�شتاأنف  بطلبات  والحكم  المو�شوع  في  للف�شل  اآخر  اإلى خبير  ال�شتئناف 

درجة. 
لذا تعلن المحكمة الم�شتاأنف �شده باأن يح�شر �شخ�شيًا اأو يح�شر من يمثله قانونًا جل�شة يوم 

2016/06/21م واإل �شت�شير المحكمة في حقه ح�شوريًا، ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية االأولى 

رقم اال�ستئناف: 7/03952/2015/03
رقم الدعـــوى: 02/ 7/18788/2012

تبليغ باحل�سور
 امل�شتاأنفة: �شركة ريفريا موتورز �س.�س. امل�شتاأنف �شده: اأحمد محمد جا�شم محمد النم�شان 

الدو�شري.
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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 2016/06/21 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة اال�ستئناف الكربى املدنية االأولى

رقم اال�ستئناف: 3/2537/2013/03
رقم الدعـــوى: 3/7989/2007/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف/ محمود عبداهلل فرج جعفر، وكيله عبدالرحمن يعقوب يو�شف ال�شوملي 480004285. 
مكتب 802 بناية حوار ب المنطقة الدبلوما�شية 317 الم�شتاأنف عليها الثانية/ خدمات اتالنتك، 
مجهول العنوان. طلبات ال�شتئناف: 1- من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكال ل�شتيفائه كافة 
ال�شروط القانونية. 2- من حيث المو�شوع: اأول: وقبل الف�شل في المو�شوع: 1- وقبل الف�شل 
من  للتاأكد  الم�شتاأنف  لم�شاهاة  والتزوير  التزييف  لخبير  الق�شية  اأوراق  احالة  المو�شوع  في 
تزوير توقيع الم�شتاأنف وان التوقيع المن�شوب اليه ك�شاحب لي�س توقعيه ول يخ�شه من قريب اأو 
بعيد. 2- مخاطبة بنك البحرين ال�شالمي لمعرفة من هو �شاحب الح�شاب الخا�س بال�شيكات 
مو�شوع الدعوى ومعرفة رقم هويته. 3 -مخاطبة ال�شجل التجاري لمعرفة هل يوجد اي �شجل 
تجاري ي�شمي خدمات اأتالنتيك ولم تعود ملكيته وتحديد ا�شم وهوية مالك ال�شجل �شالف الذكر. 
قبول  بعدم  1-الحكم  بالتالي:  مجددا  والق�شاء  درجة  اول  الحكم  الغاء  المو�شوع:  وفي  ثانيا: 
الم�شتاأنف �شدهما  الدعوى. 3-الزام  برف�س  الحكم  لرفعها على غير ذي �شفه. 2-  الدعوى 

بكافة الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.  
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليها الثانية اأو من ينوب 

عنها بالح�شور لجل�شة 2016/05/31 باإعادة ال�شتئناف للمرافعة.
قا�سي املحكمة الكربى اال�ستئنافية 

رقم اال�ستئناف: 7/02835/2011/03
رقم الدعـــوى: 7/5774/2010/02

تبليغ باحل�سور
�شنعاء  موؤ�ش�شة  �شدها:  امل�شتاأنف  �شد  بور�شيد.  عي�شى  املحامي  وكيله:  خان  �شبري  امل�شتاأنف: 
للتجارة. العنوان غري معروف. �شقوط حق امل�شتاأنف بالتم�شك بحكم الحالة للتحقيق واعادة 

ال�شتئناف للمرافعة. نفيدكم علما بتقدمي وكيل امل�شتاأنفة ل�شتند جديد يف ال�شتئناف 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليها او من ينوب 

عنها بالح�شور لجل�شة 2016/06/16م 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الدائرة الثانية  
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رقم اال�ستئناف: 9/323/2015/03 
رقم اال�ستئناف: 2/3395/2015/03

رقم اال�ستئناف: 7/383/2016/03
رقم الدعـــوى: 7/5774/2010/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة المنيوم البحرين )األبا(، وكيلها خليل اأديب، �شارع الوؤلوؤ بناية ال�شيخ را�شد/ 
الطابق ال�شابع/ مكتب73. �شد الم�شتاأنف �شده الثامن والع�شرون ال�شيد �شاكر عبد اهلل مح�شن 

740906259، منزل 277 طريق 2807 مجمع 1028 اعادة ال�شتئناف للمرافعة الختامية. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه او من ينوب 

عنه بالح�شور لجل�شة 2016/06/16م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية 

رقم الدعوى: 9/12918/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: NARESH SIDDAM. المدعى عليها: مغ�شلة �شايني بابلز. مو�شوع الدعوى: دعوى 
عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 1/12917/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: FARUK ALAM، المدعى عليها: مغ�شلة �شايني بابلز. مو�شوع الدعوى دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 6/16292/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: ريحان عطا الرحمن قري�شي م�شعود الرحمن. المدعى عليه: جوب �شنتر.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى: 7/6848/2016/02       
تبليغ باحل�سور

 .321 مجمع   2155 ط   3657 م   11 �شقة  �س:851109861.  اأمبوكايم  األك�س  ماري  المدعية: 
المدعي عليه/ مركز مينا لال�شتثمار. م 81 ط 1010 مجمع 410. �شفة الدعوى مطالب عمالية.

في  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 
2016/6/22م لنظر الدعوى وليعلم

اإدارة الدعوى العمالية 
رقم الدعوى: 1/4652/2016/02       

تبليغ باحل�سور
المدعي: �شبل عبدالمالك �س:810173778. وكيله المحامي عي�شى اآل بور�شيد �س:541102877. 
المدعي عليه/ �شان �شيتي فانتوريز. م 470 ط 1010 مجمع 410 �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.

في  اجتماع  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعي  العمالية  الدعوة  اإدارة  تعلن  لذا 
2016/5/25م لنظر الدعوى وليعلم

اإدارة الدعوى العمالية 
رقم الدعوى: 5/6978/2016/02       

تبليغ باحل�سور
المدعي:   Anthony جواز �شفر :518201878. وكيله اأحمد جا�شم عبداهلل �س 540104884. 
المدعي عليها الولى/ �شركة يو ا�س اآر لخدمات الحفر ذ.م.م �س.ت:1-56263. المدعي عليه 
الثاني/ نعمان عبداهلل اأحمد النعيمي. المدعي عليه الثالث/ paul nuttal kesterton. �شقة 41 

م 315 ط 1705 مجمع 317. �شفة الدعوى/ مطالب عمالية.
لذا تعلن اإدارة الدعوة العمالية للمدعي عليهما المذكوران اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/6/20م لنظر الدعوى. وليعلم.
اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى: 8/05500/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  بوغمار  المدعية: هيثم ح�شن مبارك ح�شين  وكيل  ال�شيارات.  لتاأجير  اإليت  المدعية: 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 552 دينارًا مع  العنزي. مو�شوع  عليه: م�شعل م�شهور مو�شى عيد 

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

جل�شة 2019/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى: 9/04409/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه: ا�شماعيل 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .430101244 ال�شخ�شي:  الرقم  فقيهي.  ا�شماعيل  نور  محمد 

650.518 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 2019/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/05561/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: �شركة 
بيبي �شايد ديفلوبمنت�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 646.666 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 2019/9/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 9/05205/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة كلرز دومز للتجارة ذ.م .م. وكيلها ح�شين عقيل يو�شف اأحمد الح�شن المدعى 
الدعوى: طلب مبلغ  الع�شفور مو�شوع  العامة ل�شاحبها عالء عبدالنبي  للتجارة  ترتيل  عليها: 

360 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 2019/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/05570/2016/02
تبليغ باحل�سور

اأيوب  اأحمد  طيبه  وكيلتها  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  علي  لاللكترونيات،  فاريا  المدعية:  
اأحمد حميد. المدعى عليه: نجم الدين نايل اآدم تبن. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1287 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 2019/9/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 8/05755/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: فاريا لاللكترونيات. وكيلتها طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليها: وفاء علي 
عبداهلل حمد هزيم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1140 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 2019/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/05129/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  محمد  �شلطان  نور  محمد  ح�شن  وكيلها  التجارية.  العريان  مجموعة  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينار   1200 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .ISHARA ARACHCHIGE عليها: 

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

جل�شة 2019/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة 

رقم الدعوى: 7/05666/2016/02
تبليغ باحل�سور

الدانة  المدعى عليها:  اأحمد  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. وكيلها  العامة  الهيئة  المدعية: 
للبراويز وال�شور. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 350.768 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 2019/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/11153/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ريديك�س لل�شناعات ذ.م.م. وكيلتها �شهناز علي عبداهلل طاهر. المدعى عليها: 
�شقة 1282 طريق  مبنى 1276  ال�شخ�شي: 201510156.  الرقم  للمقاولت.  لند  �شمر  �شركة 
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1325 مجمع 317 المنامة. مو�شوع الدعوى: حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع بندب 
خبير محا�شبي على ح�شب الدور في الجدول في الدعوى تكون ماأموريته ت�شفية الح�شاب بين 
الطرفين وبيان عما اإذا المدعي عليها مدينة للمدعية باأي مبالغ من عدمه وفي الحالة الأولى 
الغمو�س  جوانب  ت�شفية  وعلية  المديونية  تلك  واأ�شا�س  تحديداً   به  المدين  المبلغ  قيمة  بيان 
الطالع  ماأموريته  اأداء  �شبيل  في  للخبير  و�شرحت  فيها،  الطرفين  دفاع  وتحقيق  الدعوى  في 
على ملف الدعوى وماآبه من م�شتندات وما يقدمه له الخ�شوم فيها و�شوؤال طرفي الخ�شومة 
و�شهودهم ومن يرى لزوماً  ل�شماع اأقواله دون حلف اليمين والنتقال لأي جهة حكومية اأو غير 
حكومية يرى لزوماً  النتقال اإليها لالطالع على ما ع�شى اأن يكون بها من م�شتندات تعينه في 
اأداء الماأمورية الم�شندة اإليه، وحددت اأمانة مقدارها 150 دينارًا على ذمة اأتعاب وم�شروفات 
الخبير األزمت المدعية ب�شدادها، وحددت جل�شة يوم 2016/3/6 لنظر الدعوى في حالة عدم 
�شداد الأمانة وجل�شة يوم 2016/3/23 لنظرها في حالة �شدادها، وعلى الخبير المنتدب تقديم 
تقريره قبل الجل�شة الأخيرة بوقت كافي، 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 عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/11383/2015/02
تبليغ باحل�سور

كراج  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  مرهون.  اأحمد  جعفر  وكيلها  لالألمنيوم.  �شار  �شركة  المدعية: 
الفنر. الرقم ال�شخ�شي: 37489. مبنى 4 طريق 63 مجمع 706 �شلماباد ل�شاحبه عبدالوهاب 
المو�شوع بندب  الف�شل في  المحكمة وقبل  الدعوى:  حكمت  الع�شفور. مو�شوع  ح�شن جا�شم 
خبير محا�شبي على ح�شب الدور في الجدول في الدعوى تكون ماأموريته ت�شفية الح�شاب بين 
اإذا المدعي عليه مدين للمدعية باأي مبالغ من عدمه وفي الحالة الأولى  الطرفين وبيان عما 
الغمو�س  جوانب  ت�شفية  وعلية  المديونية  تلك  واأ�شا�س  تحديداً   به  المدين  المبلغ  قيمة  بيان 
الطالع  ماأموريته  اأداء  �شبيل  في  للخبير  و�شرحت  فيها،  الطرفين  دفاع  وتحقيق  الدعوى  في 
على ملف الدعوى وماآبه من م�شتندات وما يقدمه له الخ�شوم فيها و�شوؤال طرفي الخ�شومة 
و�شهودهم ومن يرى لزوماً  ل�شماع اأقواله دون حلف اليمين والنتقال لأي جهة حكومية اأو غير 
حكومية يرى لزوماً  النتقال اإليها لالطالع على ما ع�شى اأن يكون بها من م�شتندات تعينه في 
اأداء الماأمورية الم�شندة اإليه، وحددت اأمانة مقدارها 150 دينارًا على ذمة اأتعاب وم�شروفات 
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حالة  في  الدعوى  لنظر    2016  /3/6 يوم  جل�شة  وحددت  ب�شدادها،  المدعية  األزمت  الخبير 
عدم �شداد الأمانة وجل�شة يوم 3/23 /2016 لنظرها في حالة �شدادها، وعلى الخبير المنتدب 
تقديم تقريره قبل الجل�شة الأخيرة بوقت كافي، 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 عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/14747/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: ادارة الأوقاف الجعفرية. وكيلها ال�شيد محمد علوي جواد المو�شوي. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة الراقية للحام والحدادة والفبركة. الرقم ال�شخ�شي: 48998. مبنى 3033 طريق 4453 
الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  الدعوى:  مو�شوع  الفردان.  خليل  ل�شاحبها  عالي   744 مجمع 
في المو�شوع بندب خبير هند�شي ح�شب الدور في الجدول خبيراً  في الدعوى تكون ماأموريته 
النتقال اإلى مكان عمل المقاولة ? ال�شياج - مو�شوع الدعوى وبيان عما اإذا كانت المدعي عليها 
التزمت بعمل ال�شياج وفقًا للعقد المبرم بين طرفي النزاع الموؤرخ 2014/12/11 من عدمه، 
وفي حالة عدم تنفيذ المدعي عليها وفقًا لتلك الموا�شفات بيان الأعمال الغير منجزة وقيمتها 
الغمو�س  اإن وجدت وتكاليف ت�شليحها، وعليه ت�شفية جوانب  المنجزة  الأعمال  العيوب في  و 
الطالع  ماأموريته  اأداء  �شبيل  في  للخبير  و�شرحت  فيها،  الطرفين  دفاع  وتحقيق  الدعوى  في 
على ملف الدعوى وماآبه من م�شتندات وما يقدمه له الخ�شوم فيها و�شوؤال طرفي الخ�شومة 
و�شهودهم ومن يرى لزوماً  ل�شماع اأقواله دون حلف اليمين والنتقال لأي جهة حكومية اأو غير 
حكومية يرى لزوماً  النتقال اإليها لالطالع على ما ع�شى اأن يكون بها من م�شتندات تعينه في 
اأداء الماأمورية الم�شندة اإليه ، وحددت اأمانة مقدارها200 دينارًا على ذمة اأتعاب وم�شروفات 
الخبير األزمت المدعية  ب�شدادها، وحددت جل�شة يوم 2016/1/31 لنظر الدعوى في حالة عدم 
�شداد الأمانة،  وجل�شة يوم 2016/2/22       لنظرها في حالة �شدادها، وعلى الخبير المنتدب 
تقديم تقريره قبل الجل�شة الأخيرة  بوقت كافي، 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 عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 3/05623/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
�شقة   384 مبنى   .830201017 ال�شخ�شي:  الرقم  افروز.  محمد  عبدالرحمن  محمد  جا�شم 
الر�شوم  مع  دينارًا   82.4 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع   2105 طريق   21

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/05806/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: طارق اأحمد 
مجمع   602 طريق   120 مبنى   .620054921 ال�شخ�شي:  الرقم  �شويطر.  يو�شف  عبداللطيف 
106 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.133 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 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/04504/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
RIZWAN. الرقم ال�شخ�شي: 890529892. مبنى 330 �شقة 11 طريق 206 مجمع 302 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.246 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 
2016/6/21 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 6/05160/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   432 مبنى   ،680821821 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAMIR YESHWANT HAJARNIS
2912 مجمع 529 المرخ. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 551.316 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 
2016/6/21 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 7/05344/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 833 مبنى   780640101 ال�شخ�شي  الرقم   .BAI RAZHIDAH CUNANAN OMAR عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   315.453 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع   4018 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/05431/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعي: 
MUHAMMAD SHAKEEL. الرقم ال�شخ�شي: 730841952. مبنى 1933 �شقة 31 طريق 426 

مجمع 804 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 196.376 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 
2016/6/21 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 1/04408/2016/02

تبليغ باحل�سور
اأحمد. المدعى عليها وحيده  المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد 
 754 طريق   3 �شقة   1935 مبنى   .761110739 ال�شخ�شي:  الرقم  العريبي.  محمد  عبدالنبي 
مجمع 707 توبلي �شاحبة موؤ�ش�شة وحيده عبدالنبي محمد العريبي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1814.628 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 9/06251/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MIDHUN عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبنى 3361 طريق 6509  ال�شخ�شي: 850742641  الرقم   .VADAKKETHIL MADHAVAN
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   142.59 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الخمي�س.   365 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/05291/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SHAMSUDEEN POKKER. الرقم ال�شخ�شي: 720544971. مبنى 626 طريق 816 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 430.039 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   308

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/05298/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 11 �شقة   28 مبنى   770115829 ال�شخ�شي  الرقم   .SAID KARAM GUL MOHAMMAD
طريق 701 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 284.69 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 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/05785/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD ASLAM NAZEER AHMAD. الرقم ال�شخ�شي 810257971. مبنى 2300 
الر�شوم  مع  دينارًا   225.42 مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع  ال�شخير.   985 مجمع   8544 طريق 

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 
2016/6/21 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 8/05299/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد عبدالجليل محمد نور. الرقم ال�شخ�شي: 841208573. مبنى 2480 طريق 5511 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   884.648 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي.   255

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/04263/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الدار لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبه اأحمداأيوب اأحمد 
حميد. المدعى عليه: محمد قائد عبده زامط. الرقم ال�شخ�شي: 770711162 مبنى 73 طريق 
1308 مجمع 213 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3078 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 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/04352/2016/02
تبليغ باحل�سور

م�شطفى  عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ح�شين محمد فوؤاد. الرقم ال�شخ�شي: 850936047. مبنى 859 �شقة 11 طريق 1110 مجمع 
111 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 591.183 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 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 6/04039/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليها �شركة  اأحمد.  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. وكيلها  العامة  الهيئة  المدعية: 
نور البحرين القاب�شة. �شجل تجاري: )1-72689(. مبنى 127 طريق 5602 مجمع 756 بوري. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 160 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/15725/2015/02
بدل فاقد لوثيقة العقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي عبدعلي عبدالهادي مح�شن عي�شى 
الحكم  فيها  طلب  العقاري  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  �شد  ال�شماهيجي  علي  المحامي  وكيله 
بالزام المدعى عليها باإ�شدار بدل فاقد للعقار مو�شوع هذه الدعوى الم�شجل بموجب المقدمة 

رقم 1973/3058.
فعلى من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم باأوجه اعترا�شه للمحكمة المذكورة 

لجل�شة 2016/5/25 م�شفوعا بالم�شتندات.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 9/4239/2016/02
اإثبات ملكية العقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي محمد �شادق خليل ديواني ووكيله 
المحامي اأحمد العماري قد اأقام هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالب فيها 
الحكم بثبوت ملكيته لالأر�س الكائنة بمنطقة الزنج من المنامة بموجب الوثيقة رقم 180169 
والمقدمة رقم 2012/8645 بم�شاحة اجمالية تبلغ 3320.25 مترا مربعا من اأ�شل 13401 مترا 

مربعا. 
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/9/27 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 1/4201/2009/02
تبليـغ باحل�سـور

اآل خليفة.  را�شد  بنت  ال�شيخة هيا  وكيلته  اآل خليفة.  بن رزق  ال�شيخ خليفة بن حمد  المدعي: 
طلب  الدعوى  �شفـة  مجهول.  العنوان  )البحرين(.  الأمريكية  البحرية  دائرة  عليها:  المدعى 
اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 29795/500 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/27.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعـوى: 8/135/2016/02

تبليـغ باحل�سـور
المدعية: �شركة انظمة الخليج لعموم الم�شاعد وكيلها المحامي محمد التاجر. المدعى عليهم: 
الول: ماهر محمد علي اأبل. الثانية: هبة اني�س فتح اهلل اإ�شتيتية. الثالثة: منى محمد علي اأبل. 
فيال 696 طريق 2520 مجمع 525 �شار. �شفة الدعوى: طلب اإلزام المدعى عليهم باأن يدفعوا 

للمدعية مبلغا وقدره 51096/500 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/27.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 6/20505/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعية: �شركة البيت المنا�شب. وكيلها را�شد حمد محمد الجار. المدعى عليها: �شركة غمي�س 
لالإن�شاء. مجهول العنوان. �شفـة الدعوى: طلب اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا قدره 

1096/500 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/27.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 8/13156/2013/02
تبليـغ باحل�سـور

عليها:  المدعى  بور�شيد.  فرج  عي�شى  وكيله   .MOHAMMAD ABUL   BASHAR المدعي: 
�شركة �شتاينكي للوقود ل�شاحبها/ من�شور ح�شين الكويليت. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: 

منازعات العمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/27.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 2/3884/2013/02
تبليـغ باحل�سـور

منعم  علي  عليه:  المدعى  العو�شي.  لولوة  المحامية  وكيلته  الإ�شالمي  البحرين  بنك  المدعي: 
محمد الق�شاة. �شفـة الدعوى: ديون.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/28

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 3/12429/2015/02

فتـح دعوى تركـة املتويف
اأحمد محمد ال�سيد خفاجي

ال�شيد خفاجي،  اأحمد محمد  المتوفى  ال�شاد�شة عن فتح تركة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 720242495. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/6/28 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 9/5906/2006/02
تبليغ باحل�سـور

الثالثة  عليها  المدعى  رفيع.  جا�شم  غازي  فريد  وكيله  مرعي.  اأحمد  عي�شى  اأحمد  المدعي: 
موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجير معدات البناء. المدعى عليه ال�شاد�س ع�شر: دبلومات للكهرباء، جمهول 

العنوان. �شفـة الدعوى: اإفال�س.
اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 6/28/ 2016 نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    

رقم الدعـوى: 2/18918/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعى  المال   اأحمد خليفة  للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليها: �شركة ام بي ام علم فلورا ذ.م.م. مجهول العنوان. �شفـة الدعوى: طلب اإلزام المدعى 

عليه باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره 34036/642 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/25.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 8/18915/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي وكيلها جمال المال. المدعى عليها: �شركة الفجيرة 
الوطنية للمقاولت والنقل. �شفـة الدعوى: 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 2016/9/25

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعـوى: 9/969/2015/02

بدل فاقد لوثيقة العقار
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي عبدالر�شول جمعة الما�س وغيره 
باإ�شدار  الحكم  فيها  العقاري طالبين  والت�شجيل  الم�شاحة  الدعوى �شد جهاز  اأقاموا هذه  قد 
وثيقة عقارية بدل فاقد للعقار الكائن في المنامة والم�شجل بموجب الوثيقة رقم 1969/479 

والمقدمة رقم 1968/1720 با�شم مورثهم بموجب الفري�شة ال�شرعية رقم 2013/150.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/9/27 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 3/3533/2016/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد علي عبداهلل. المدعى 
عليه: عبدالحميد من�شور قا�شم. مجهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب اإلزام المدعى عليه باأن 

يدفع للمدعية مبلغا وقدره 36715/729 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2015/9/27.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 9/3678/2016/02
تبليـغ باحل�سـور

ال�شيخ  المدعى عليه    اإبراهيم.  را�شد عبدالرحمن  وكيلها  كابيتال.  اوي�شي�س  �شركة  المدعية: 
حمد بن اإبراهيم بن محمد اآل خليفة. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام المدعى عليه 

باأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره -/200000 دينار والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/27.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 3/10213/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  اإبراهيم حربي.  المدعي: حمد جا�شم  وكيل  اإبراهيم ح�شين جلوان.  اقبال  المدعية: 
عليها: �شركة ورلد ميرت�شانت كورب. مبنى 228 �شقة 13 طريق 4303 مجمع 643 النويدرات. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2560 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 
2016/9/7 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1
رقم الدعوى: 2/19664/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيلتها طيبه اأحمد اأيوب اأحمد حميد. المدعى عليه: محمد فالح 
ال�شخ�شي: 880117559. مبنى 1057 طريق 1116 مجمع 1211 مدينة  الرقم  الفالح.  وي�س 
حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1222 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 
2016/9/7 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1
رقم الدعوى: 4/09480/2010/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: مفرو�شات البوارج. وكيلها وجيهه علي عبدالح�شين. المدعى عليه: زهير عبدالر�شا 
ح�شين ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 740207857. مبنى 1134 طريق 1348 مجمع 213 المحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 497 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 

2016/9/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1

رقم الدعوى: 1/04554/2016/02
تبليغ باحل�سور

 BRIAN ROBERT :المدعي: نادي يخت البحرين. وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه
FOX. الرقم ال�شخ�شي: 470806516. مبنى 411 �شقة 4 طريق �شار مجمع 517 �شار. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1501 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 

2016/9/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1

رقم الدعوى: 2/11604/2010/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الدار لالإلكترونيات. وكيلها وجيهه علي عبدالح�شين. المدعى عليه: ال�شيد �شلمان �شعيد 
عبداهلل ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 790506009. مبنى 625 طريق 825 مجمع 208 المحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 812 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 
2016/9/7 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1
رقم الدعوى: 3/20501/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: نعيمه ال�شيد محمد عي�شى ماجد. وكيلها خالد خليفة علي البنغدير الدو�شري المدعى 

عليه: ARA ALBERT KHATCHERIAN. الرقم ال�شخ�شي 630736863
مبنى 1649 �شقة 10 طريق 2427 مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4700 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 

2016/9/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1

رقم الدعوى: 3/860/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: عبدالهادي زاهري وغيره. المدعى عليه: مهند ح�شام الدين را�شي الدهم مجهول 
العنوان. مو�شوع الدعوى: اإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعين مبلغ 45000 دينارًا والر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/1م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 5/288/2016/02
تبليغ باحل�سور

العنوان.  مجهول   .MOLLY SHIBU عليه:  المدعى  الفنادق.  لدارة  مولولى  �شركة  المدعية: 
والر�شوم  دينار   42000/- مبلغ  للمدعين  يوؤدي  باأن  عليه  المدعى  اإلزام  الدعوى:  مو�شوع 

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/2م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 4/1983/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: فاطمة عبدالمح�شن. المدعى عليهما: 1- هادي فوؤاد زين 2- موؤ�ش�شة مهام الدولية. 
مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س المدعية.
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بالح�شور  اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شهما او بوكيل عنهما وذلك لجل�شة 2016/9/4م.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم اال�ستئناف: 9/1305/2016/03
رقم الدعـــوى: 1/10410/2015/02

تبليغ باحل�سور
ح�شنين  محمد  عبدالمنعم  محمد  خالد  �شده:  الم�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
مبنى 1303 طريق 6721 مجمع 967. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية الثالثة في الدعوى رقم 1/10410/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/4م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم اال�ستئناف: 7/1310/2016/03
رقم الدعـــوى: 6/15949/2015/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة مينا تليكوم. الم�شتاأنف �شده: اأحمد بدر الدين. �شقة 31 مبنى 1033 طريق 
5122 مجمع 351. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية 

الثالثة في الدعوى رقم 6/15949/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/4م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم اال�ستئناف: 4/1317/2016/03
رقم الدعـــوى: 6/14283/2015/02

تبليغ باحل�سور
�شالح  الزمان  قمر  اأحمد  �شده:  الم�شتاأنف  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .1208 مجمع   606 طريق   515 مبنى  ح�شن. 

المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة في الدعوى رقم 6/14283/2015/02
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/4م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى: 7/14476/2013/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: جنان محمد جمعة اإبراهيم الماجد. المدعى عليها: �شركة الخليج الدولية لال�شتثمار 
ل�شاحبها، م�شطفى ال�شيخ. مجهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب الزام المدعى عليه بان يدفع 
للمدعي مبلغ وقدرة -/100000 دينار والر�شوم والم�شاريف والفوائد ومقابل اتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اعاله بالح�شور بنف�شها 

او بوكيل عنها لجل�شة 2016/6/22م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/2116/2016/02
تبليغ باحل�سور

الدين عبدالرحمن  نور  المدعى عليه: عبداهلل  العليوي.  اإبراهيم جمال جا�شم عمر  المدعي: 
ا�شماعيل العو�شي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: الزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعين 

مبلغ -/40000 دينار والر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 

بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/22م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم اال�ستئناف: 6/473/2016/03
رقم الدعـــوى: 8/9183/2014/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: البنك الهلي المتحد. الم�شتاأنف �شده: GURMEET SINGH ARORA �شقة 21 
مبنى 268 طريق 3007 مجمع 330. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية العا�شرة في الدعوى رقم 8/9183/2014/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/4م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم اال�ستئناف: 7/1520/2016/03
رقم الدعـــوى: 3/11118/2015/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة مينا تليكوم. الم�شتاأنف �شده: SHIHABUDEEN USAF. �شقة 27 طريق 15 
مجمع 916. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة 

في الدعوى رقم 3/11118/2015/02.     
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 
او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/22م موعد نظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم اال�ستئناف: 2/3851/2015/03

رقم الدعـــوى: 4/6416/2014/02
تبليغ باحل�سور

طريق   925 مبنى   .RAJINDER SINGH �شده:  الم�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
3830 مجمع 338. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية 

ال�شابعة في الدعوى رقم 4/6416/2014/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/22م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 4/01398/2016/02
تبليغ باحل�سور

محمد  عبدالكريم  عبدالعزيز  عمر  المدعي:  وكيل  المناعي.  عبداهلل  محمد  وافي  المدعي: 
 .770508367 ال�شخ�شي  الرقم  الع�شفور.  مح�شن  محمد  علي  �شلمان  عليه:  المدعى  العيد. 
مبنى 383 طريق 4305 مجمع 624 العكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 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 

2016/9/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 1

رقم الدعوى: 1/04392/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه: 1- محمد 
عبدالمجيد  ايمان   -3 ن�شراهلل.  عبدالمجيد  عبدالرحمن   -2 ن�شراهلل.  عبا�س  عبدالمجيد 
 1532 طريق   11 �شقة   1065 مبنى  ن�شراهلل.  عبا�س  عبدالمجيد  اأحمد   -4 ن�شراهلل.  عبا�س 
مجمع 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5569.04 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

2016/6/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 9/162/2015/02
اإعالن بطالن عقد بيع

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة بان المدعي محمد مكي ح�شن  علي وكيله اإيمان 
محمد علي العرادي �شد علي عي�شى عبداهلل  علي طالبًا فيها باإثبات اإحالة الدعوى للتحقيق 
بتاريخ  المبرم  البيع  عقد  �شورية  ال�شهود  �شهادة  ومنها  الثبات  طرق  بكافة  المدعى  ليثبت 
1991/3/9، الحكم في مواجهة المدعى عليهم من الأول وحتى الثاني ع�شر ب�شورية عقد البيع 
المبرم بين مورث المدعى عليهما الأول وحتى الثالث )عي�شى على الهدار( وبين مورث المدعى 
عليهم الرابع وحتى الثاني ع�شر )�شيد على �شعيد( والموؤرخ 1991/3/9 واإبطال الوثيقة المقيدة 

برقم المقدمة 4248/2003 وبطالن ما ترتب على ذللك من اآثار.
فعلى من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم باأوجه اعترا�شه للمحكمة المذكورة 

لجل�شة 2016/9/27 م�شفوعا بالم�شتندات.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة


