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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوق�ف
 قرار رقم )31( ل�شنة 2016

 ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي �شئون الطيران المدني
ْبط الق�ش�ئي �شفة م�أموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 

وتعديالته، وعلى الخ�س املادة )45( منه، 
الأخ�س  وعلى   ،2013 ل�شنة   )14( رقم  بالقانون  ال�شادر  املدين  الطريان  تنظيم  قانون  وعلى 

املادة )135( منه،
�شفة  املدين  الطريان  �شئون  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )25( رقم  القرار  وعلى 

ْبط الق�شائي، ماأموري ال�شَّ
وبناًء على التفاق مع وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر الآتي:
امل�دة الأولى

ْبط الق�شائي بالن�شبة  اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري ال�شَّ ل موظفو �شئون الطريان املدين التالية  ُيخوَّ
ال�شادر  املدين  الطريان  تنظيم  قانون  لأحكام  باملخالفة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  للجرائم 

بالقانون رقم )14( ل�شنة 2013، وهم:
1-  محمد ثامر الكعبي                       وكيل �شئون الطريان املدين

2-  ح�شني اأحمد اآل �شعيل                  الوكيل امل�شاعد لل�شالمة واأمن الطريان 
3-  ابت�شام محمد ال�شمالن                مدير اإدارة النقل اجلوي

4-  �شالح محمد احلمود                   مدير اإدارة �شالمة واأمن الطريان
5-  را�شد �شالح اجلنب                       م�شرف املراقبة اجلوية
6-  كمال حفني ريا�س                        م�شت�شار النقل اجلوي

7-  �شلمان علي ميدان                        رئي�س عمليات الطائرات
8-  خالد ها�شم ال�شادة                      رئي�س عمليات معلومات الطريان

9-  هدى حاجي نظام                        اأخ�شائي تراخي�س وكالت ال�شفر
10-  محمد عبداهلل زينل                   رئي�س الرتاخي�س واملعايري والتطوير
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11-  عالء خليفة �شويطر                                   رئي�س لوائح واأنظمة ال�شالمة اجلوية
12-  عبدالرحيم محمد هادي                           اأخ�شائي اأول رخ�س الطريان

13-  عبداحلميد قناطي                                    اأخ�شائي ت�شجيل طائرات
14-  مهنا عبداهلل مهنا                                     مفت�س �شالحية طريان
15-  فريد اإبراهيم عبدالرحمن بوجريي          رئي�س البحث والإنقاذ

16-  عبداللطيف بوجريي                                 اأخ�شائي اأول معايري املراقبة اجلوية
17-  عادل اإبراهيم احلادي                              اأخ�شائي اأمن املطارات
18-  ريت�شارد تايو لمبو                                     اأخ�شائي �شالمة جوية

19-  يو�شف عبداهلل فولذ                                 مفت�س �شالحية طائرات اأول
20-  مي�شاء محمد هزمي                                   اأخ�شائي اأول �شالمة جوية

21-  محمد �شالح اخلاجة                                اأخ�شائي الرتاخي�س التجارية للنقل اجلوي
22-  عبدالرزاق عبدالواحد محمد                    اأخ�شائي ت�شجيل طائرات

23- لينا عا�شور الكوهجي                                  اأخ�شائي تدقيق مالحة جوية

امل�دة الث�نية
�شفة  املدين  الطريان  �شئون  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )25( رقم  القرار  ُيلغى 

ْبط الق�شائي. ماأموري ال�شَّ

امل�دة الث�لثة
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

.
وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوق�ف

خ�لد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 �شعبان 1437هـ 
املــــــــوافــــــق: 22 مـــــايــو 2016م
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وزارة الأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
 قرار رقم )93( ل�شنة 2016

 ب�ش�أن ت�شنيف عدد من العق�رات في منطقتي
الن��شفة– مجمع )733(، و�شند – مجمع )743(

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

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

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

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

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

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

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل�شنة 2009،
وعلى موافقة  جمل�س اأمانة العا�شمة،

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

قرر الآتي:
م�دة )1(

�شمن   )743( مبجمع  و�شند   ،)733( مبجمع  النا�شفة  مبنطقتي  الكائنة  العقارات  ت�شنَّف 
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س اأ )RA( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق 
عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

م�دة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير الأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
    ع�ش�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 4 �شعبان 1437هـ 
املـــــــوافـــــــق: 11مـــايـــو 2016م
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اإعالن�ت اإدارة الم�شتثمرين

اإعالن رقم )333( ل�شنة 2016  
ب�ش�أن حتويل من موؤ�ش�شة فردية 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد 
)مطعم  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  عن  نيابة  للمحاماة،  الوداعي  اأحمد  ها�شم  علوي  ها�شم 
احلرير(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 35720، طالبًا تغيري الو�شع القانوين املوؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال 
رقم  الهوية  بطاقة  حامل  اجلن�شية،  البحريني  املحرقي،  عبداهلل  خالد  اأحمد  محمد  عمر  ال�شيد/ 

860406512 �شريكًا يف ال�شركة. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )334( ل�شنة 2016  
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شركة الت�شامن املهنية املتخ�ش�شة )مور �شتيفينز(، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )�شعاع 
ال�شم�س للديكورات الداخلية واملعار�س �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 61663، طالبة تغيري 
الو�شع القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ثمانون 
الهندي اجلن�شية، حامل بطاقة  يوهانان،  اإيدابارا  ال�شيد/  واإدخال  دينار بحريني،  األف )80،000( 

الهوية رقم 730209148 �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )335( ل�شنة 2016
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
الت�شامن املهنية املتخ�ش�شة )مور �شتيفينز(، نيابة عن اأ�شحاب �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل 
ا�شم )كراج احلافلة ال�شريعة خلدمات ال�شيارات �س.�س.و(، واململوكة لل�شيخ محمد بن عبدالرحمن 
بن محمد اآل خليفة، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 66579، طالبة  تغيري  ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك 
دينار    )50،000( األف   خم�شون   مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها 
ي�شبح  واأن  بال�شركة،  �شريكًا  ذ.م.م(  القاب�شة  )مايوري  امل�شماة  ال�شركة   واإدخال  وذلك،  بحريني 

ا�شمها التجاري �شركه )كراج احلافلة ال�شريعة خلدمات ال�شيارات ذ.م.م(. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )336( ل�شنة 2016
ب�ش�أن حتويل فروع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ال�شخ�ض الواحد
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيد/ عبداحلميد م�شيح بهروز توراين، �شاحب املوؤ�ش�شة 
طالبة   ،22690 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ال�شيارات(،  لتاأجري  )تورانكو  ا�شم  حتمل  التي  الفردية 
حتويل الفرعني الرابع واخلام�س من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره �شبعون 
األف )70،000( دينار وذلك بعد تنازل �شاحب املوؤ�ش�شة املذكورة عن الفرعني امل�شار اإليهما اإلى اأخيه 

ال�شيد/ عبداملجيد م�شيح بهروز توراين.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )337( ل�شنة 2016  
ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
محمود جعفر علي ح�شني �شلمان، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الحتاد للمواد الأولية(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96171، طالبًا تغيري الو�شع القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيدة/ 
د، البحرينية اجلن�شية، حاملة بطاقة الهوية رقم 701104988 �شريكة يف  اأحمد محمد �شويِّ ابت�شام 

ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )338( ل�شنة 2016  
ب�ش�أن اإ�شه�ر انته�ء اأعم�ل ت�شفية

�شركة )دات� للمق�ولت ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  للمقاولت  )داتا  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
رقم 74734 طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا 

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

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

اإعالن رقم )339( ل�شنة 2016
ب�ش�أن اإ�شه�ر انته�ء اأعم�ل ت�شفية 

�شركة )حمزة احلواج للمق�ولت �ض.�ض.و(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
)حمزة  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  احلواج،  علي  علي  حمزة  عبا�س  حمزة 



13
العدد: 3264 - الخميس 2 يونيو 2016

احلواج للمقاولت �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 87786، طالبا باعتباره امل�شفي القانوين 
لل�شركة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، ا�شتنادًا 
اإلى املواد من )320( لغاية )344( من قانون ال�شركات التجارية رقم )21( ل�شنة 2001 وتعديالته. 

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

اإعالن رقم )340( ل�شنة 2016
ب�ش�أن حتويل �شركة م�ش�همة بحرينية معف�ة

اإلى �شركة م�ش�همة بحرينية مقفلة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه توما�س 
اأند اأ�شو�شيتي�س، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املعفاة التي حتمل ا�شم )اأ�شغر علي 
القاب�شة �س.م.ب/ معفاة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 44390، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، لت�شبح بذلك حتت ا�شم جتاري   �شركة ا�شغر 
دولر   )664،000( األف  و�شتون  واأربعة  �شتمائة  مقداره  وبراأ�شمال  �س.م.ب.)مقفلة(  القاب�شه  علي 

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

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

اإعالن رقم )341( ل�شنة  2016  
ب�ش�أن اإ�شه�ر انته�ء اأعم�ل ت�شفية

�شركة )يونيك �ش�يت تريدينغ ذ.م.م( 
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
امل�شجلة مبوجب  ا�شم )يونيك �شايت تريدينغ ذ.م.م(،  التي حتمل  امل�شئولية املحدودة  ال�شركة ذات 
القيد رقم 87524، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملربِّ
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اإعالن رقم )342( ل�شنة 2016
ب�ش�أن تخفي�ض راأ�شم�ل

�شركة )غدير لل�شي�حة ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )غدير لل�شياحة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
63584-1، طالبة تخفي�س راأ�شمالها من ع�شرين األف )20،000( دينار بحريني اإلى األفني )2،000( 

دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )343( ل�شنة 2016
ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز    
لقطع  )رابية  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  حاجي،  اأحمد  ب�شري  �شلطان  رفعت  ال�شيدة/ 
غيار ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 66727-1، طالبًة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة حتت ا�شم )�شركة رابية لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م(،  بتحويلها 

وبراأ�شمال عيني مقداره مائة األف )000،100( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )344( ل�شنة 2016  
ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شادة/ عبدالعال اخلليج للتدقيق، نيابة عن مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )حلويات محمد 
عبداهلل �شويطر(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 36916، طالبني تغيري الو�شع القانوين للموؤ�ش�شة وذلك 
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بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة األف )5،000( دينار بحريني، 
واإدخال ال�شيد/ نيليث �شوذي كومار، الهندي اجلن�شية حامل بطاقة الهوية رقم 720539250 �شريكًا 

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

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

اإعالن رقم )345( ل�شنة 2016  
ب�ش�أن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة  

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
)محامون للمحاماة وال�شت�شارات القانونية(،  نيابة عن رغداء ال�شيد مو�شى جعفر العلوي، �شاحبة 
 ،33230 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الرغيد(،  البيت  )مقاولت  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة 
طالبًا ف�شل الفرع رقم 3 من املوؤ�ش�شة وحتويله اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، وذلك بعد تنازل �شاحبة املوؤ�ش�شة عن ملكية الفرع امل�شار اإليه 
اإلى كل من ال�شيد/ ع�شام �شهزاد غالم محمد عمر الدين وال�شيد/ محمود ب�شم اهلل ح�شني حبيب 

محمد ال�شماهيجي وت�شجيل ال�شركة با�شمهما. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )346( ل�شنة 2016
ب�ش�أن حتويل فرع من �شركة ال�شخ�ض الواحد 

اإلى موؤ�ش�شة فردية 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
�شادق يو�شف يعقوب يو�شف، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم جمموعة )�شادق يو�شف 
يعقوب يو�شف التجارية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 41578، طالبًا حتويل الفرع رقم )3( 

من ال�شركة وامل�شمى )اأزياء 911(، لي�شبح موؤ�ش�شة فردية با�شم املالك.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
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رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )347( ل�شنة 2016
ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
�شيد عبا�س اأحمد ح�شن اأحمد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )التناغم ملقاولت البناء(، 
وت�شييد  وال�شكك احلديدية  الطرق  ت�شييد  ن�شاط  والتي متار�س  القيد رقم 51885،  امل�شجلة مبوجب 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا  املباين، 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار، وذلك بناء على تنازله عن ال�شجل لل�شيدين/ بهية 

عبدالوهاب كاظم نا�شر )البحرينية اجلن�شية(، و�شوري�س بابو اإيدابا كانديل )الهندي اجلن�شية(.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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ملخ�ض عقد �شركة
كيه دي ليز �شبورت�ض �شنرت ذ.م.م 

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: كيه دي ليز �شبورت�س �شنرت ذ.م.م.
رقم القيد: 99889                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/05/29  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: ا جتارة/بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية 

جتارة بيع مواد و�شلع جتارة اأخرى.
اأ - النقدي: - 2000 راأ�شم�ل ال�شركة:  

ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- كر�شن�شا ليول فيليمون   ا�شون�شون                          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )21(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1050( الن�شبة )٪52.5(
2- كيه دبليو اآي دونغ يل                      )كوري جنوبي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )19(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )950( الن�شبة )٪47.5(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
كيه دبليو اآي دونغ يل                                )كوري جنوبي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
مدير اجلن�شية(         جنوبي  )كوري  يل                دونغ  اآي  دبليو  كيه 
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة اأبراج الفردان العق�رية �ض.�ض.و 

مل�لكه� ابراهيم عبدالعزيز عبداهلل محمد الفردان
 �شركة ال�شخ�ض الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة اأبراج الفردان العقارية �س.�س.و ملالكها ابراهيم عبدالعزيز عبداهلل محمد 
الفردان

رقم القيد: 99887                                        
ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/05/29  

مدة ال�شركة: غري محددة
ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31

اأغرا�ض ال�شركة: الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
اإبراهيم عبدالعزيز عبداهلل محمد  الفردان                          )بحريني اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
اإبراهيم  عبدالعزيز عبداهلل محمد  الفردان                                )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
اإبراهيم  عبدالعزيز عبداهلل محمد  الفردان               )بحريني اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الدارة
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة �شون اي�شي م�رت ذ.م.م 

 ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة �شون اي�شي مارت ذ.م.م
رقم القيد: 99900                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/05/29  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: جتارة/بيع املن�شوجات

جتارة بيع الأجهزة املنزلية )الراديو،التلفزيون،الثالجات،..الخ(
 جتارة بيع لل�شاعات باأنواعها واملجوهرات وامل�شوغات

جتارة بيع  الأدوات املنزلية وامل�شغولت اليدوية املتنوعة )اأدوات ا
جتارة بيع القرطا�شية واأدوات واأجهزة الفنون واحلرف اليدوية والأدوات

 جتارة بيع لل�شاعات باأنواعها واملجوهرات وامل�شوغات
 جتارة بيع الألعاب والّلعب

جتارة بيع مواد و�شلع اأخرى
 جتارة بيع العطور وم�شتح�شرات التجميل و�شابون الزينة.

اأ - النقدي: - 30000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  
�شقة 209         مبنى 203          طريق       383             املن�مة

ه�تف: 35180350
ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:

1- ا�شرف كي�شريي محمد                          )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )٪16.3333(

2- ال�شيخه امنه عبداهلل محمد علي  اآل خليفه          )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )300(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )15000( الن�شبة )٪50(

3- �شم�س الدين اريكويان                                            )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )٪16.3333(

4- عبداحل�شني علي محمد مرتوك  الدرازي        )بحريني اجلن�شية(
الن�شبة )٪1( اإجمايل احل�ش�س )300(  قيمة احل�شة )50(             )6( عدد احل�ش�س 

5- علي تونيكادافاث                                              )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )٪16.3333(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
1- ا�شرف كي�شريي محمد                                 )هندي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
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2- ال�شيخه امنه عبداهلل محمد علي  اآل خليفه             )بحرينية اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفردة(
3- �شم�س الدين اريكويان                               )هندي اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(
4-  عبداحل�شني علي محمد مرتوك  الدرازي  )بحريني اجلن�شية(    م�شتوى التوقيع )منفرد(

5- علي تونيكادافاث                                         )هندي اجلن�شية(    م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
ا�شرف كي�شريي محمد                                 )هندي اجلن�شية(        الع�شو املنتدب  -1
اآل خليفه        )بحرينية اجلن�شية(               مدير 2- ال�شيخه امنه عبداهلل محمد علي  
3- �شم�س الدين اريكويان                                        )هندي اجلن�شية(    رئي�س جمل�س املديرين
4- عبداحل�شني علي محمد مرتوك  الدرازي        )بحريني اجلن�شية(                              مدير

5- علي تونيكادافاث                                         )هندي اجلن�شية(                                      مدير 
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة ب��شم بن علي بن محمد ال ربيع للمق�ولت .�ض.�ض.و 

�شركة ال�شخ�ض الواحد
ا�شم ال�شركة: �شركة با�شم بن علي بن محمد ال ربيع للمقاولت .�س.�س.و ملالكها با�شم بن علي 

بن محمد ال ربيع.
رقم القيد: 99899                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/29 
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 50 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
با�شم بن علي بن محمد ربيع                          )�شعودي اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
با�شم بن علي بن محمد ربيع                          )�شعودي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
با�شم بن علي بن محمد ربيع                          )�شعودي اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الدارة
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة �شح�ري دبي للتج�رة ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة �شحاري دبي للتجارة ذ.م.م
رقم القيد: 99898                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/29  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- ح�شام ابراهيم عطيه   العلي                          )اأردين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )24(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2400( الن�شبة )٪48(
2- وئام ابراهيم عطيه  ح�شني          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )26(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2600( الن�شبة )٪52(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
1- ح�شام ابراهيم عطيه   العلي                          )اأردين اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- وئام ابراهيم عطيه  ح�شني          )بحريني اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
1- ح�شام ابراهيم عطيه   العلي                          )اأردين اجلن�شية(        نائب جمل�س الإدارة
2- وئام ابراهيم عطيه  ح�شني          )بحريني اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة ييلونغ لالإعالن ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة ييلونغ لالإعالن ذ.م.م
رقم القيد: 99897                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/29  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: موؤ�ش�شات  ووكالت الدعاية والإعالن.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- باو فاجن                         )�شيني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )٪25(
2- جي كيو          )�شيني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )30(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1500( الن�شبة )٪75(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(            )�شيني  فاجن                          باو   -1
2- جي كيو                                     )�شيني اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
الدارة جمل�س  رئي�س  نائب  اجلن�شية(         )�شيني  فاجن                          باو   -1
الدارة جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(                )�شيني  كيو                            جي   -2
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ملخ�ض عقد �شركة
بالي ديت �ض �ض و - مل�لكته� منهل ر�شي جواد

�شركة ال�شخ�ض الواحد

ا�شم ال�شركة: بالي ديت �س �س و - ملالكتها منهل ر�شي جواد.
رقم القيد: 99896                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/29  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: اأن�شطة التن�شيق و التنظيم للحفالت ال�شخ�شية.

اأ - النقدي: - 50 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
منهل ر�شي امني جواد                          )بحريني اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
منهل ر�شي امني جواد                          )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
مدير اجلن�شية(         )بحريني  جواد                           امني  ر�شي  منهل 
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة ال�ش�نيور للتج�رة ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة ال�شانيور للتجارة ذ.م.م.
رقم القيد: 99895                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/29  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: جتارة/بيع الأغذية وامل�شروبات - ال�شمك / الأنواع البحرية.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- �شحنون عثمان ابكر مو�شى                          )�شوداين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )400( الن�شبة )٪20(
2- عبد اهلل عمر محمد هم�شري          )�شوداين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )5(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )٪25(
3- عطاف علي ح�شن يو�شف  يتيم        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )11(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1100( الن�شبة )٪55(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
1- �شحنون عثمان ابكر مو�شى                          )�شوداين اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- عبد اهلل عمر محمد هم�شري          )�شوداين اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )جمتمع(
3- عطاف علي ح�شن يو�شف  يتيم      )بحريني اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
1- �شحنون عثمان ابكر مو�شى                          )�شوداين اجلن�شية(        ع�شو جمل�س الإدارة
2- عبد اهلل عمر محمد هم�شري          )�شوداين اجلن�شية(             نائب رئي�س جمل�س الدارة 
3- عطاف علي ح�شن يو�شف  يتيم        )بحريني اجلن�شية(                     رئي�س جمل�س الدارة 
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة ال�شب�ع للمق�ولت .ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة ال�شباع للمقاولت .ذ.م.م.
رقم القيد: 99907                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/29  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
. اأغرا�ض ال�شركة: ت�شييد املباين 

اأ - النقدي: - 500 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- عبداهلل ح�شني علي عبداهلل  ال�شبع                         )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )٪60( اإجمايل احل�ش�س )300(  عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       
2- مح�شن بن علي بن من�شور يحيا          )�شعودي اجلن�شية(

الن�شبة )٪40( اإجمايل احل�ش�س )200(  عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
عبداهلل ح�شني علي عبداهلل  ال�شبع                                )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
1- عبداهلل ح�شني علي عبداهلل  ال�شبع               )بحريني اجلن�شية(       رئي�س جمل�س الدارة
2- مح�شن بن علي بن من�شور يحيا       )�شعودي اجلن�شية(               نائب رئي�س جمل�س الدارة
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ملخ�ض عقد �شركة
اي�ض للتدريب �ض.�ض.و مملوك من قبل بزن�ض انرتن��شن�ل ذ.م.م

�شركة ال�شخ�ض الواحد

ا�شم ال�شركة:اي�ض للتدريب �ض.�ض.و مملوك من قبل بزن�ض انرتن��شن�ل ذ.م.م
رقم القيد: 99906                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/29  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: ت�شميم واإنتاج برامج التدريب.

اأ - النقدي: - 50000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
بزن�س انرتنا�شنال ذ.م.م                         )بحرينية اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
نبيل موؤيد اأحمد  املوؤيد                               )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
ع�شام عبداهلل يو�شف   فخرو               )بحريني اجلن�شية(       ع�شو جمل�س الدارة  -1
الدارة جمل�س  ع�شو  اجلن�شية(                )بحريني  املال        محمد  احمد  ماجد   -2
3- نبيل موؤيد اأحمد   املوؤيد               )بحريني اجلن�شية(                          ع�شو جمل�س الدارة
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة �شك�ي للتقنية املتطورة �ض.�ض.و مل�لكه� عب��ض علي اأمراهلل 

�شركة ال�شخ�ض الواحد
ا�شم ال�شركة: �شركة �شكاي للتقنية املتطورة �س.�س.و ملالكها عبا�س علي اأمراهلل 

رقم القيد: 99905                                        
ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/29  

مدة ال�شركة: غري محددة
ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31

اأغرا�ض ال�شركة: اأن�شطة الربجمة احلا�شوبية 
اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية احلا�شوبية واإدارة املرافق احلا�شوبية 

اأن�شطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلا�شوب الأخرى 
اختبار الأداء لالألت تامة ال�شنع 

اإ�شالح احلوا�شيب واملعدات امللحقة 
. �شنع احلوا�شيب واملنتجات الألكرتونية والب�شرية  

اأ - النقدي: - 500 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
عبا�س علي امر اهلل   ح�شن                         )بحريني اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
عبا�س علي امر اهلل   ح�شن                                )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
الدارة جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(        )بحريني  ح�شن                 اهلل    امر  علي  عبا�س 
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة عبداهلل بن علي بن عبداهلل الربيع للمق�ولت �ض.�ض.و 

مل�لكه� عبداهلل علي عبداهلل الربيع
�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة عبداهلل بن علي بن عبداهلل الربيع للمقاولت �س.�س.و ملالكها عبداهلل علي 
عبداهلل الربيع.

رقم القيد: 99904                                        
ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/29  

مدة ال�شركة: غري محددة
ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31

. اأغرا�ض ال�شركة: ت�شييد املباين 

اأ - النقدي: - 500 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
عبداهلل بن علي بن عبداهلل ربيع                         )�شعودي اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
عبداهلل بن علي بن عبداهلل ربيع                               )�شعودي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
عبداهلل بن علي بن عبداهلل ربيع                )�شعودي اجلن�شية(       رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �شركة
�شهب�ز هدايةاهلل محمد مهر الدين �ض.�ض.و ل

م�لكه� �شهب�ز هداية اهلل 
�شركة ال�شخ�ض الواحد

�شهباز هدايةاهلل محمد مهر الدين �س.�س.و ملالكها �شهباز هداية اهلل محمد  ا�شم ال�شركة:  
مهر الدين.

رقم القيد: 99965                                        
ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/30  

مدة ال�شركة: غري محددة
ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31

اأغرا�ض ال�شركة: اأن�شطة وكالت حت�شيل املدفوعات ومكاتب الئتمان
ت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية
ت�شييد امل�شاريع اخلا�شة باملنافع

. البيع عن طريق الإنرتنت 

اأ - النقدي: - 10000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
�شهباز هداية اهلل محمد �شرور  مهر الدين                         )بحريني اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
�شهباز هداية اهلل محمد �شرور  مهر الدين                                )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
مدير اجلن�شية(        )بحريني  الدين                مهر  �شرور   محمد  اهلل  هداية  �شهباز 
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ملخ�ض عقد �شركة
حنتي �ض.�ض.و. مل�لكته� زهره ال�شيداحمد ح�شن علي

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: حنتي �س.�س.و. ملالكتها زهره ال�شيداحمد ح�شن علي.
رقم القيد: 99962                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/30  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: ت�شفيف ال�شعر واأنواع التجميل الأخرى - ن�شائي.

اأ - النقدي: - 50 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
زهرة ال�شيداحمد ح�شن   علي                         )بحرينية اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
زهرة ال�شيداحمد ح�شن   علي                                )بحرينية اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
الإدارة رئي�س جمل�س  اجلن�شية(        )بحرينية  علي                ال�شيداحمد ح�شن    زهرة 
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة برايت ويل للخدم�ت �ض.�ض.و مل�لكه� ج�فيد ب��ش�

�شركة ال�شخ�ض الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة برايت ويل للخدمات �س.�س.و ملالكها جافيد با�شا.
رقم القيد: 99959                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/29  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: اأن�شطة خدمات املعلومات الأخرى غري امل�شّنفة يف مو�شع اآخر

 عقود ال�شم�شرة ال�شلعية.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  
�شقة 1412           مبنى 470        طريق 1010           ال�شن�ب�ض

اله�تف: 39511555
ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:

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

املخولني ب�لتوقيع: 
KHAWAR -1                                )باك�شتاين اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                         )هندي اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
الدارة جمل�س  ع�شو  اجلن�شية(        )باك�شتاين                  KHAWAR  -1
مدير اجلن�شية(                )هندي           -2



33
العدد: 3264 - الخميس 2 يونيو 2016

ملخ�ض عقد �شركة
موال للفنون ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: موال للفنون ذ.م.م.
رقم القيد: 99958                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/30  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: النحاتني، الر�شامني، ر�شامي الكارتون، النقا�شني وغريهم 

جتارة/بيع الأثاث املنزيل 
 جتارة/بيع الأعمال وامل�شغولت اليدوية والتحف واملعار�س الفنية وال.

اأ - النقدي: - 500 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- جمال نا�شر محمد   اليو�شف                         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )200(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(
2- هيفاء ماجد جواد   اجل�شي         )بحرينية اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
1- جمال نا�شر محمد   اليو�شف                                 )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- هيفاء ماجد جواد   اجل�شي                      )بحرينية اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(        )بحريني  اليو�شف                 محمد    نا�شر  جمال   -1
الدارة 2- هيفاء ماجد جواد   اجل�شيا       )بحرينية اجلن�شية(               ع�شو جمل�س 
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ملخ�ض عقد �شركة
مطعم ومقهى مر�شب�ن ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: مطعم ومقهى مر�شبان ذ.م.م.
رقم القيد: 99957                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/30  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: اأن�شطة خدمات الأطعمة وامل�شروبات.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- �شبري محمد احمد علي  داداباي                         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )120(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )٪60(
2- ماي�شة اني�س عبا�س �شيخ  ويل محمد          )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )80(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )٪40(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
1- �شبري محمد احمد علي  داداباي                                )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- ماي�شة اني�س عبا�س �شيخ  ويل محمد         )بحرينية اجلن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
1- �شبري محمد احمد علي  داداباي               )بحريني اجلن�شية(       رئي�س جمل�س الإدارة
2- ماي�شة اني�س عبا�س �شيخ  ويل محمد       )بحرينية اجلن�شية(               نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �شركة
�شركة جب�ل اخلليج لال�شت�ش�رات ذ.م .م

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة جبال اخلليج لال�شت�شارات ذ.م .م.
رقم القيد: 99954                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/30  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة

اأن�شطة العالقات العامة
. اأن�شطة التغليف والتعبئة 

اأ - النقدي: - 50000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1-  ا�شرف فتحى عبد احلفيظ الق�شا�س                         )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )125(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12500( الن�شبة )٪25(
2- �شيغم بن عبداهلل بن �شيغم التميمى         )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )125(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12500( الن�شبة )٪25(
3- محمد احمد �شفيق عبيد                             )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )125(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12500( الن�شبة )٪25(
4- محمد ح�شن محمد عو�س اللفى                )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )125(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12500( الن�شبة )٪25(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
اأ�شرف فتحى عبد احلفيظ الق�شا�س                               )م�شري اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
اأ�شرف فتحى عبد احلفيظ الق�شا�س           )م�شري اجلن�شية(       رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �شركة
مركز البدائل الدوائية وامل�شتح�شرات )ت�ش�من( - 

عبدالعزيز امليمي و�شريكه
�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: مركز البدائل الدوائية وامل�شتح�شرات )ت�شامن( - عبدالعزيز امليمي و�شريكه.
رقم القيد: 99952                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/30  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: جتارة/بيع الأغذية وامل�شروبات - الغذاء ال�شحي

 جتارة/بيع العطور وم�شتح�شرات التجميل و�شابون الزينة.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1-�شيم�ء ع�مر ح�شن علي ع�مر  م�شيفر                         )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪50(
2- عبدالعزيز بن محمد بن حمد امليمى          )�شعودي اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
1-�شيم�ء ع�مر ح�شن علي ع�مر  م�شيفر                                )بحرينية   اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- عبدالعزيز بن محمد بن حمد امليمى          )�شعودي اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
مدير اجلن�شية(        )بحرينية  م�شيف                ع�مر   علي  ح�شن  ع�مر  1-�شيم�ء 
مدير اجلن�شية(                )�شعودي  امليمى        حمد  بن  محمد  بن  عبدالعزيز   -2
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ملخ�ض عقد �شركة
مركز املن�شوري لالأ�شن�ن ذ.م.م  

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: مركز املن�شوري لالأ�شنان ذ.م.م .
رقم القيد: 99949                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/30  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: مراكز وعيادات طب الأ�شنان.

اأ - النقدي: - 20000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
نقدًا ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1-ع�ئ�شة ا�شم�عيل محمد   املن�شوري                         )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )199(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )19900( الن�شبة )٪99.5(
2- عزيزة يا�شر عبدالقادر محمد  �شعيد          )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )0.5(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
ع�ئ�شة ا�شم�عيل محمد   املن�شوري                                )بحرينية   اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
ع�ئ�شة ا�شم�عيل محمد   املن�شوري               )بحرينية اجلن�شية(       رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �شركة
قطوف العق�رية ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: قطوف العقارية ذ.م.م.
رقم القيد: 99947                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/30  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة

الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة
الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة.

اأ - النقدي: - 250000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  
�شقة 61          مبنى 188         طريق 1703            املنطقة الدبلوم��شية

اله�تف: 39902772
ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:

1-قطوف الق�ب�شة ذ.م.م                         )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2375(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )237500( الن�شبة )٪95(

2- وفاء يو�شف ال�شيد محمد   يو�شف          )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )125(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12500( الن�شبة )٪5(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
عبداللطيف عبداللطيف عبدالعزيز محمود  جماهد                                )بحريني  اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
عبداللطيف عبداللطيف عبدالعزيز محمود  جماهد               )بحريني اجلن�شية(       الع�شو املنتدب
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ملخ�ض عقد �شركة
م�شركة عبداهلل زينل العو�شي �ض.�ض.و 

مل�لكه� عبداهلل محمد عبداهلل  زينل
�شركة ال�شخ�ض الواحد

زينل  عبداهلل  محمد  عبداهلل  ملالكها  �س.�س.و  العو�شي  زينل  عبداهلل  �شركة  ال�شركة:  ا�شم 
العو�شي.

رقم القيد: 99969                                        
ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/30  

مدة ال�شركة: غري محددة
ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31

اأغرا�ض ال�شركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 200 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
عبداهلل محمد عبداهلل زينل  العو�شي                         )بحريني اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
عبداهلل محمد عبداهلل زينل  العو�شي                                )بحريني   اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
عبداهلل محمد عبداهلل زينل  العو�شي               )بحريني اجلن�شية(       رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�ض عقد �شركة
ان بي كيه ك�بيت�ل الرتن�تيف انف�شتمنت�ض

�شركة م�ش�همة بحرينية مقفلة

ا�شم ال�شركة:ان بي كيه ك�بيت�ل الرتن�تيف انف�شتمنت�ض.
رقم القيد: 99966                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�ض:  2016/5/30  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�ض ال�شركة: اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:  

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- �شركة الوطني لال�شت�شم�ر �ض.م.ك.م                         )كويتية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )2475(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )247500( الن�شبة )٪99(
2- في�شل عبداللطيف يو�شف عبداللطيف احلمد          )كويتي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )25(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )٪1( 
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
1-في�شل عبداللطيف يو�شف عبداللطيف احلمد                                )كويتي   اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- نبيل نايف ح�شن معروف                        )كويتي اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )جمتمع(
3- يا�شر م�شطفى                                      )امريكي اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�ش�ء جمل�ض الإدارة:
1-في�شل عبداللطيف يو�شف عبداللطيف احلم               )كويتي اجلن�شية(       ع�شو جمل�س الدارة
الدارة جمل�س  ع�شو  اجلن�شية(                )كويتي  معروف        ح�شن  نايف  نبيل   -2
3- يا�شر م�شطفى                              )امريكي اجلن�شية(                        ع�شو جمل�س الدارة
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اإعالن�ت اإدارة المح�كم

رقم الدعوى: 9/06203/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة بيك المحدودة. رقم ال�شجل: 
مع  دينار   15058.515 الدعوى  مو�شوع  المنامة.   316 مجمع   383 طريق   58 مبنى   .53809

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

جل�شة 2016/6/14 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/07097/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: محمد عبداهلل ابراهيم عبداهلل عواجي. وكيله عمار عبدالعزيز عي�شى �شلمان ح�شن. 
المدعى عليها: �شالبور للتجارة. الرقم ال�شخ�شي: 611. مبنى 372 طريق 45 مجمع 304 المنامة 
يمثلها م�شطفى العو�شي. مو�شوع الدعوى 10000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 8/6/2016 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 9/01560/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

عليها  المدعى  تلفت.  عبدالرحمن  جا�شم  محمد  جا�شم  وكيلها  العا�شمة.  اأمانة  المدعية: 
موؤ�ش�شة الجنة ال�شابعة. رقم ال�شجل: 49742/6. مبنى 2210 طريق 2827 مجمع 428 �شاحية 
ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 16044.05 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 8/6/2016 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدعوى: 9/17799/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيلتها ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. المدعى عليها �شاحبة 
الموؤ�ش�شة الفردية اأزياء بنت القبائل. رقم ال�شجل: 73169/1. المدعى عليه محمد عبدالرحمن 
نا�شر المناعي. الرقم ال�شخ�شي: 850903343. مبنى 1173 طريق 2921 مجمع 929 الرفاع 
ال�شرقي ل�شاحبته هيا محمد عبدالرحمن. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6771.875 دينار مع 

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

جل�شة 16/6/2016 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/05568/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

فين�شيرز  اإنيرجي  يونيون  عليها: جلوبال  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ذ.م.م. رقم ال�شجل: 1/60613. مبنى 150 �شقة 10 طريق 1507 مجمع 315 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 12728.418 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/6/14 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/04396/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: اأ�شماء يو�شف اأحمد ال�شي�شي المدعى 
عليها: ليلى يو�شف اأحمد ال�شي�شي. مبنى 91 طريق 1405 مجمع 214 المحرق مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 13304.019 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/6/14 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/15372/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى  المال   للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى احمد خليفه  العامة  الهيئة  المدعية: 
لل�شفريات  المناعي  �شاحب   .201513565 ال�شخ�شي:  الرقم  المناعي.  عبداهلل  خليفة  عليه: 
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وال�شياحة مكتب 1 مبنى 40 �شارع 341 مجمع 304 مو�شوع الدعوى   طلب مبلغ 15262.771 
دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     

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

ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/19392/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى  المال   للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى احمد خليفه  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليه: خالد نا�شر عبداهلل نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 660039222. مبنى 267 طريق 77 مجمع 
721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 22560.98 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/6/14 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/1829/2016/14
تبلـيغ ب�حل�شــور

المدعية: زينه اأميد علي محمد عزيز. بوا�شطة وكيلها علي ح�شين ثامر اإدارة المحاكم وزارة 
ها�شم  �شيد  مدر�شة  باك�شتاني.  الجن�شية  فاروق.  غالم  ح�شين  زاهد  عليه/  المدعى  العدل. 

الثانوية / قرب م�شجد الجامع / كيج تربت بلو�ش�شتان باك�شتان. مو�شوع الدعوى النفقة.  
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/9/27م فاإن المحكمة �شوف  اأو يعين وكياًل  يح�شر 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الث�نية

رقم الدعوى 14/2015/3459/4
تبليغ ب�حل�شور

عليه/  المدعي  المحرق.   226 مجمع   2636 طريق   1461 مبنى  مبارك.  علي  بدرية  المدعية: 
محمد اأحمد �شالم مهنا النعيمي. بيت رقم 6 عند بو فنطا�س الوكرة قطر. مو�شوع الدعوى/ 

الطالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
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في جل�شة يوم 2016/6/7م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 
ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.

ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى
رقم الدعوى 14/2015/1521/2

تبليغ ب�حل�شور
 1706 طريق   580 مبنى   73 مكتب  الجنيد  حمد  نليف  وكيلها  عبدالغفار.  نوح  هدى  المدعية: 
مجمع 317 الطابق ال�شابع بناية عالية المنطقة الدبلوما�شية. المدعي عليه/ ثامر محمد علي 

محمد. �شقة 2 مبنى 542 طريق 219 مجمع 202. مو�شوع الدعوى  الطالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليه �شد المذكور باأن قررت المحكمة 
باإعذار المدعى عليه لالأنفاق على المدعية واإنه اإذا لم يح�شر في جل�شة يوم 2016/5/29م اأو 
يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع 

الحنيف ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 2/00088/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 ARINDAM عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
BIPLAB CHATTERJEE. مبنى 806 �شقة 4 طريق 372 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 72.9 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/01104/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلتها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD USMAN. مبنى 138 �شقة 22 طريق 336 مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 172.293 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
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رقم الدعوى: 3/00809/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 DANUSHKA :المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليها
NILUSHAN KODITHUWAKKU ARACHCHI. مبنى 969 طريق 635 مجمع2026. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 87.267 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/01770/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين عي�شى احمد محمد الموؤذن. مبنى 1406 طريق 1815 مجمع 1018 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 772.825 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/00658/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع   469 طريق   236 مبنى   .YASIR RAUF

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/01177/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
NOMAN ARSHAD ALI. مبنى 1421 طريق 4428 مجمع 944 �شافره مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ 241.667 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 1/01721/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ر�شا احمد يو�شف احمد زليخ. مبنى 1003 طريق 1227 مجمع 412 الديه مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 83 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 8/01902/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 MADHU المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
MADHAVAN. مبنى 507 طريق 411 مجمع 704 �شلماباد مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 238.556 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 7/00774/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MATHEEN ULLA KHAN. مبنى 164 طريق 2905 مجمع 529 المرخ مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 236.466 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
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رقم الدعوى: 6/03151/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 .SHIV JAGGI عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مبنى 35 �شقة 22 طريق 3902 مجمع 339 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 79.468 دينار 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 8/20650/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: علي 
 633 مجمع   3331 طريق   1077 مبنى   .780303857 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ابراهيم  خليل 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   79.71 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المعامير. 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/16984/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
BASHARAT LAL DEEN. الرقم ال�شخ�شي: 890734356. مبنى 75 طريق 359 مجمع 321 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 323.251 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
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رقم الدعوى: 7/15070/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   .3354 طريق   4567 مبنى   .900147474 ال�شخ�شي:  الرقم   .TANVEER AHMED

الدعوى: طلب مبلغ 323.853 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 7/14727/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مريم جليل ح�شن ابراهيم العرادي. الرقم ال�شخ�شي: 841008655. مبنى 1445 طريق 1626 
مجمع 555 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.903 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 2/13931/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
RODINO MANALILI DAVID. الرقم ال�شخ�شي: 511001142 مبنى 684 طريق 2411 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   799.266 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324
اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 7/00676/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
هدى  عليها:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعي: 
ال�شعدون. مبنى 1990 طريق 827 مجمع 1208 مدينة حمد ب�شفتها �شاحبة موؤ�ش�شة المحبة 
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الر�شوم  مع  دينار   141.515 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  والمدر�شية.  المكتبية  لالأدوات 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى 14/2015/2009/7

تبليغ ب�حل�شور
�شارع   185 مبنى   11 مكتب  ال�شحاف  جا�شم  يا�شر  وكيلها  علي.  اأ�شغر  بنت  اآ�شية  المدعية: 
الق�شر مجمع 318المنامة. المدعي عليه/ زبير عبدالمجيد. مبنى 836 طريق 723 مجمع 307 

مجمع. مو�شوع الدعوى/ الطالق.     
اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  المدعي عليه �شد  ال�شرعية الولى  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في جل�شة يوم 2016/6/19م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الولى

رقم الدعوى: 9/4370/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

الدعوى مطالب  اوالي. �شفة  المدعى عليه/ �شيدو  ال�شيارات.  لتاأجير  المدعية: �شركة ريفيرا 
عمالية.

اجتماع في  قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  العمالية  الدعوى  اإدارة  تعلن  لذا 
2016/6/26م لنظر الدعوى ليعلم

ق��شي اإدارة الدعوى العم�لية

رقم الدعوى: 8/4671/2016/02       
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: roshan lawrence �س:751130648. وكيلته ب�شرى يو�شف معيوف �س:830206566. 
المدعي عليه/ �شكانتك الدولية ذ.م.م �س.ت:55497. �شقة 31 م 3929 ط 1267 مجمع 939. 

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

2016/6/29م لنظر الدعوى وليعلم
ق��شي اإدارة الدعوى العم�لية 
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رقم الدعوى: 1/5221/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

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

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/6/29م لنظر الدعوى ليعلم

ق��شي اإدارة الدعوى العم�لية
رقم التنفيذ: 8/4836/2010/04 

بيع ب�ملزاد العلني
تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في الزنج الخا�س بالمحكوم 
عليه/ محمد عبا�س جعفري كرا�شي والم�شجل بموجب الوثيقة رقم 87530 وقد حددت المحكمة 
يوم 2016/6/28 للمزايدة عليه امام قا�شي محكمة التنفيذ الرابعة في تمام ال�شاعة التا�شعة 

�شباحا على ان يبدا المزاد العلني ب�شعر ا�شا�شي وقدره 583،155 دينار.
اأو  نادر يو�شف ر�شدان هاتف 39400533  الدلل  ال�شراء مراجعة  فعلى كل من لديه رغبه في 
بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  والوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  ادارة 

ملف التنفيذ رقم 8/04836/2010/04.
ق��شي محكمة التنفيذ

رقم التنفيذ: 3/08139/2013/04
بيع ب�ملزاد العلني

�شركة  بالمحكوم عليه  الخا�شة  الأغرا�س  العلني  المزاد  التنفيذ عن و�شعها في  تعلن محكمة 
مرج الزهور والموجودة في العنوان مبنى 296 طريق 380 مجمع 353 وقد حددت المحكمة يوم 

2016/7/13 للمزايدة عليها والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة وليد عبداهلل هجر�س هاتف 39449359 اأو ادارة 
التنفيذ بوزارة العدل في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ رقم 3/08139/2013/04.
ق��شي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 9/1824/2016/14
تبلـيغ ب�حل�شــور

�شقة 12 مبنى 1561 طريق 1445 مجمع 814.  المدعية: فاطمة فريد عبداهلل عبدالرحمن. 
المدعى عليه/ فهد علي ر�شيد الميحان. الجن�شية/ �شعودي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ 

الن�شب. 
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لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/9/8م   فاإن المحكمة �شوف  يح�شر 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الث�نية

رقم الدعوى: 7/921/2016/14
تبلـيغ ب�حل�شــور

المدعية: جوازا فريد محمد �شلمان. �شقة 12 مبنى 232 طريق 637 مجمع 106 المدعى عليه/ 
اأو�شكار لب�شا. الجن�شية/ النرويج. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ الطالق. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/9/28م فاإن المحكمة �شوف  اأو يعين وكياًل  يح�شر 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الث�نية

رقم الدعوى: 6/1706/2016/14
تبلـيغ ب�حل�شــور

المدعية: عواطف عبدالعزيز خليف الح�شين. مبنى 2259 طريق 1436 مجمع 1214. المدعى 
عليه/ مح�شن علي ال�شلبي. الجن�شية/ �شوريا. مجهول العنوان مو�شوع الدعوى/ الطالق. وعليه 
حكمت المحكمة وقبل الف�شل باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية وذلك بكافة طرق الأثبات 
القانونية بما فيها البينة و�شهادة ال�شهود هجران المدعى عليه و�شرحت للمدعى عليه النفي 
في  الف�شل  واأبقت  التحقيق  لإجراء  جل�شة 2016/9/22م  المحكمة  وقد حددت  الطرق  بذات 
الر�شوم والم�شاريف لحين الف�شل في الدعوى واإعالن المدعى عليه بوا�شطة الن�شر بالجريدة 

الر�شمية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/9/22 �شوف ت�شير بحقه بما  يح�شر 

يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الث�نية

رقم الدعوى: 4/01594/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
حمد محمد امين علي عبدالنبي عبا�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 568.777 دينار 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 2016/06/05 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
رقم الدعوى: 9/05463/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: �شريف محمد 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 65  الدعوى: طلب  احمد محمد خفاجة. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/09/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 7/21175/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: خالد �شعد عي�شى 
ابراهيم الزباري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 74.37 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 8/05142/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: �شركة ت�شهيالت 
المملكة للمقاولت. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 67.65 دينار 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 2016/06/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
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رقم الدعوى: 1/21164/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

 Najiba المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها
al khothmi and Co. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 459.845 دينار 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 2016/06/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 6/01531/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

خديجة  عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالنبي عبا�س كاظم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 201.789 دينار 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 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 5/05717/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: جعفر عبداهلل 
ملك مقيم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 83.908 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/06/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 1/05767/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمود عبداهلل خليل م�شطفى مراغي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 299.81 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/06/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 8/00118/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
منير جمعه محمود الدبك. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 295.867 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 6/05367/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليه: 
MOHAMED RIZAN MUTHU MOHAMED. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 341.445 دينار 

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

جل�شة 2016/06/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 6/05692/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMED MUSTAKIN MIAH. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 245.734 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/06/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 5/04521/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

هاى  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   239.01 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شتايل. 
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المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/06/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/05181/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الر�شوم  مع  دينار   161.169 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .SOFIQUE ABDUL MOTIN

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

جل�شة 2016/06/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 4/03555/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينار مع  مبلغ 215.46  الدعوى: طلب  ال�شابي. مو�شوع  الزاهي  في�شل 

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

جل�شة 2016/06/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 7/00029/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينار   654.282 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  النجاوي.  جعفر  ميرزا  نبيل  عليه: 

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

جل�شة 2016/06/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
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رقم الدعوى: 9/02277/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 272.751 دينار مع  محمد عبداهلل محمد مفتاح �شليم. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/09/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 2/01774/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الر�شوم  مع  دينار   357.167 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  احمد  علي  يو�شف  محمد 

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

جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 5/00968/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 JUNAID عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينار   88.488 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .KHAN MUHAMMAD KHAN

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

جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/01193/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 LOUEMIL المدعى عليه  ابراهيم جعفر مكي.  البحرين. وكيلتها زينب  المدعية: �شركة زين 
SE/IT MAYBITUIN. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.966 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 3/01619/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

محمد  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالحكيم ال�شيد ابراهيم نور الدين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 285.62 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 2/00446/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 239  الدعوى: طلب  ال�شين. مو�شوع  �شباح  �شاكر 

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

جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 1/00875/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ان�س عيد عناد 
قا�شم المتعان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 312.378 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/00957/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 DEANTHONY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
JERMAINE ROBERTS. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 319.033 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 8/20602/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

 PRAMOD المدعى عليه  ابراهيم جعفر مكي.  البحرين. وكيلتها زينب  المدعية: �شركة زين 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   414.029 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .THANKAPPAN

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

جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 5/03806/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   SENAKA HAMANTHA DULIP KUMARA WATHUKARAGE

مبلغ 246.791 دينار 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 2016/09/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/02474/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

ال�شخ�شي:  الرقم  �شرف.  المدعى عليه: ح�شن علي  الرهيب.  المدعي: رهيب عبداهلل محمد 
اأتعاب  201602162. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/20 لمناق�شة المدعي في بع�س نقاط الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
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رقم الدعوى: 3/03861/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

 Albanaoosh عليهم  المدعى  الها�شمي.  يو�شف  عي�شى  يو�شف  وكيله  اوتي.  ر�شيد  المدعي: 
اإبراهيم. جا�شم  اإبراهيم. احمد عبا�س عبدال�شهيد  foodstuff est،. ورثة عبا�س عبدال�شهيد 

عبدال�شهيد  عبا�س  دلل  اإبراهيم.  عبدال�شهيد  عبا�س  خاتون  اإبراهيم.  عبدال�شهيد  عبا�س 
اإبراهيم. خديجة عبا�س عبدال�شهيد اإبراهيم. مليحه عبا�س عبدال�شهيد اإبراهيم. زينب عبا�س 
عبدال�شهيد اإبراهيم. تركة المتوفي عبا�س عبدال�شهيد اإبراهيم. عبدالعزيز محمد ال�شراف. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

حددت جل�شة 2016/9/19 للمرافعة.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة 

رقم الدعـوى: 7/6339/2007/02
بيع ب�ملزاد العلني

تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الغرفة الأولى عن و�شعها للبيع بالمزاد العلني للعقار الم�شجل 
والآيل  بعراد  الكائن   2004/11491 رقم  بالمقدمة  والم�شجل   125800 رقم  الوثيقة  بموجب 

ملكيته اإلى عبدالح�شين عبدالرحمن وغيره. 
اأن يراجع الدلل يو�شف       لذا فاإن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء والمزايدة 
رقم  الدعوى  في  //135000دينار  عن  يزيد  اأن  على  المحكمة  كتاب  قلم  اأو  المحميد،  علي 

7/6339/2007/02 على اأن تكون جل�شة المزاد يوم الأربعاء الموافق 2016/6/10
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 2/21172/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 3505 طريق   182 مبنى   .780012054 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  عواد  محمد  عواد  محمد 
مجمع 355. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 232.343 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
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رقم الدعوى: 2/18689/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 2834 طريق   55 �شقة   2324 مبنى   .861035607 ال�شخ�شي:  الرقم   .QUEEN BACALAN

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   398.08 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الب�شيتين.   228 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 5/20092/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى عليها: 
 1133 مبنى   .680503030 ال�شخ�شي  الرقم  التميمي.  عبدالوهاب  عبداهلل  عبدالرحمن  مها 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 548.761 دينار مع  الب�شيتين. مو�شوع  طريق 2848 مجمع 228 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 6/19421/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عناد ها�شم حمد المحمد. الرقم ال�شخ�شي: 780610113. مبنى 814 طريق 814 مجمع 120. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1373.694 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 5/20108/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
 AZ عليه   المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
 327 طريق   82 مبنى   .74376001 ال�شخ�شي:  الرقم   .QUALITY TRADING CO W.L.L
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 1910.244  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  مجمع 321 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 1/20435/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلتها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عي�شى عبداهلل �شلطان غالب. الرقم ال�شخ�شي: 860111830. مبنى 82 �شقة 11 طريق 809 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 258.277  الدعوى: طليب  مو�شوع  المحرق.   208 مجمع 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/20451/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

 new عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
wave. ال�شجل التجاري: 58807/1. مبنى 56 �شقة 8 طريق 306 �شارع ا�شامة بن زيد مجمع: 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   432.327 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   326
اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 8/19286/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

 SANDEEP المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
SINGH. الرقم ال�شخ�شي: 891218505. مبنى 1117 طريق 321 مجمع 303 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 325.989 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/21177/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

في�شل  عليه: محمد  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ميرزا علي المولني. الرقم ال�شخ�شي: 871003791. مبنى 1551 طريق 1920 مجمع 1019 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   74.47 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  دم�شتان. 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/19493/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

 YASSIN SALEH :المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
JAMA MOHAMED. الرقم ال�شخ�شي: 840942214. مبنى 1754 طريق 5434 مجمع 254 

قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 1/02772/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 MARLENE المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
LUIS DECANO. الرقم ال�شخ�شي: 740454897. مبنى 80 �شقة 22 طريق 351 مجمع 326 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.268 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
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رقم الدعوى: 9/02653/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 ATIF عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MEHBOOB. الرقم ال�شخ�شي: 791250946. مبنى 395 �شقة 22 طريق 3710 مجمع 337 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 253.295 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 9/19223/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
احمد علي فرحان حاج. الرقم ال�شخ�شي: 890813094. مبنى 912 طريق 1256 مجمع1888. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 92 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/20105/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: SAIDI YOUSIF AMRI. الرقم ال�شخ�شي: 591100533. مبنى 2926 �شقة 15 طريق 
4652 مجمع 346 الجن�شية تنزانيا. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2340.147 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/20386/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
WAHEED ALI. الرقم ال�شخ�شي: 881231169. مبنى 1301 طريق 123 مجمع 301 المنامة. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 347.736 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 7/19832/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
MARICEL VALLEJO MARFIL. الرقم ال�شخ�شي: 841135312. مبنى 1346 طريق 504 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   582.468 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   306 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 8/20177/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ال�شخ�شي: 711229791. مبنى 39 طريق 1307 مجمع  الرقم   .MALIK FIAZ UL HAQUE

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 277.323  الدعوى: طلب  المحرق. مو�شوع   213
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 5/17760/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه: محمد �شليمان 
�شالم ال�شالح. الرقم ال�شخ�شي: 861233018. مبنى 531 طريق 2613 مجمع 226 المحرق. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 94.8 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
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رقم التنفيذ: 6/8771/2011/04
بيع ب�ملزاد العلني

والم�شجل بموجب  �شند  الكائن في  العقار  العلني  المزاد  التنفيذ عن و�شعها في  تعلن محكمة 
المقدمة رقم )1998/5720( والوثيقة رقم )99955( والمقدمة رقم )2005/1953( والوثيقة 
بالمحكوم  والخا�س   )99926( والوثيقة   )2002/11130( رقم  والمقدمة   )132834( رقم 
عليهم: 1/ الفرج للتجارة والخدمات 2 / يعقوب علي محمد فرج 3/ يون�س علي محمد فرج 

وذلك في يوم 26/ 2016/6 على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره 493218/720 دينار.
هاتف   الهاجري  عيد  اأحمد   / الدللين  مراجعة  المزايدة  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040(، عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691(، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان 
اأوقات  في  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو  هاتف )39465261( 

الدوام الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04.
ق��شي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 8/00244/2016/15
تبليغ ب�حل�شور

الم�شتاأنفة: كميله علي �شالح ح�شن. رقمها ال�شخ�شي: 590418718. جن�شيتها بحرينية. مبنى 
ال�شخ�شي:  ورقمه  �شيف  احمد    ابراهيم  �شده:  الم�شتاأنف   .367 بهام  ابو   6702 طريق   74
430032951. جن�شيته: بحريني. مجهول العنوان. مو�شوع ال�شتئناف: طلــب الطــالق. حكمت 
المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة ال�شتئناف للتحقيق لتثبت الم�شتاأنفة بكافة طرق 
للم�شتاأنفة،  الم�شتاأنف عليه  ال�شهود هجران  البينة و�شهادة  ال�شرعية والقانونية ومنها  الإثبات 
و�شرحت للم�شتاأنف �شده نفي ما ع�شى اأن تثبته الم�شتاأنفة بذات الطرق، وحددت جل�شة الثنين 
2016/06/06م لبدء التحقيق، وعلى طرفي التداعي اإعالن �شهودهما بتلك الجل�شة، وعلى قلم 

كتاب المحكمة اإعالن منطوق الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.
ق��شي املحكمة العلي� ال�شرعية ال�شتئن�فية

رقم الدعوى: 7/03660/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  المنامة.   302 1795 مجمع  1885 طريق  مبنى   .MOHAMMED SUHEL AHMED

الدعوى: طلب مبلغ 291.163 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2016/09/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/02025/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  جدحف�س.   426 مجمع  البحرين  قلعة  طريق   51 مبنى   .SHUGFTA NAZNEEN

الدعوى: طلب مبلغ 227.546 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/09/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/04642/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   21 �شقة   669 مبنى   .750469498 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAKTHIVEL MANICKAM

2913 مجمع 329 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 175.161 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/09/18 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 1/00939/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
المنامة.   324 مجمع   2421 طريق   51 �شقة   1301 مبنى   .MELANIE SEVILLA MABUTI

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 111.278 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
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رقم الدعوى: 8/21197/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: �شحر علي 
الرم�شان. الرقم ال�شخ�شي: 841214107. مبنى 761 �شقة 1 طريق 937 مجمع 909 الرفاع 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 236.961 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 4/21025/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

 MOHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
طريق   23 مبنى   .690134401 ال�شخ�شي  الرقم   .SHERAZ BUTT MOHAMMAD RIAZ

382 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.088 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 1/04375/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
 MUHAMMAD المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكياليمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليه
RASAL MULANGIRI. الرقم ال�شخ�شي: 830374540. مبنى 292 طريق 55 مجمع 1057 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 133.941  الدعوى: طلب  الزلق. مو�شوع 
المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/09/18 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 9/08909/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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MOHAMMAD NURUSSAFA MOHAMMAD SHIKDER. الرقم ال�شخ�شي: 701047585. 

دينار مع  الدعوى: طلب مبلغ 250.424  المنامة. مو�شوع  مبنى 740 طريق 304 مجمع 304 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 9/07615/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 721224016. مبنى 967 طريق 4020 مجمع  الرقم   .JIMMY FARID RAFIEE

اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 119 دينار مع  المنامة. مو�شوع   340
المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 8/03648/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 4005 طريق   166 مبنى   .820861880 ال�شخ�شي:  الرقم   .LAURO JR PENA GARCIA

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   511.519 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.     

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 8/01849/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
NICHOLAS PETER ATKINS. الرقم ال�شخ�شي: 711120307. مبنى 1217 �شقة 8 طريق 

1832 مجمع 518 باربار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 239.499 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.
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حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 4/09084/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 321 مجمع   2111 طريق   1233 مبنى   .800507289 ال�شخ�شي:  الرقم  النور.  يحيى  �شليم 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 335.127 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/08963/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مبنى 952 طريق 403  ال�شخ�شي: 840800649.  الرقم  المال.  احمد عبداهلل  با�شمه محمود 
مجمع 240 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 313.097 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 2/08440/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمود عبداهلل الن�شاري. الرقم ال�شخ�شي: 510111785. مبنى 956 طريق 1422 مجمع 814 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 136.467  الدعوى: طلب  مدينة عي�شى. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
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رقم الدعوى: 9/08909/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMAD NURUSSAFA MOHAMMAD SHIKDER. الرقم ال�شخ�شي: 701047585. 

دينار مع  الدعوى: طلب مبلغ 250.424  المنامة. مو�شوع  مبنى 740 طريق 304 مجمع 304 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 02/2016/03529/5 

تبليغ ب�حل�شور
المدعى عليه: زكريا  اأحمد.  اأحمد محمد  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
التجاري:  ال�شجل  رقم  الحبيب.  ح�شن  محمد  زكريا  موؤ�ش�شة  �شاحب  الحبيب  ح�شن  محمد 

01/37963. 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.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�منة

رقم الدعوى: 02/2016/03687/9
تبليغ ب�حل�شور

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.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�لثة

رقم الدعوى: 02/2016/05670/5 
تبليغ ب�حل�شور

معهد  عليه:  المدعى  اأحمد.  اأحمد محمد  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
التدريب القليمي لالإعالن والت�شويق. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/6/15 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�منة

رقم الدعوى: 6/20438/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.   306 مجمع   633 طريق   21 �شقة   1713 مبنى   .NAYNABEN RAJESH VAZANI

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 375.249 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/20438/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.   306 مجمع   633 طريق   21 �شقة   1713 مبنى   .NAYNABEN RAJESH VAZANI

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 375.249 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/04519/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى عليها: ماريا  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
ا�شمرالدا رو�شاريو بوينافنتورا. مبنى :1217 طريق 5523 مجمع 255 قاللي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 113.009 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/6911/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

فخرو  عبدالرحيم  ابراهيم  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعي  والتجارة.  ال�شناعة  وزارة  المدعية: 
العنوان.  مجهول   .4100426767 ال�شخ�شي:  الرقم  فخرو.  عبدالرحيم  ابراهيم  ل�شاحبها/ 
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�شفة الدعوى: طلب ديون واخالء.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/9/19 لنظر الدعوى ليعلم. 
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الولى

رقم الدعوى: 4/16519/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه �شلمان 
يحى النور اأكبر �شليم. مبنى 146 طريق 1 الرفاع ال�شرقي 951. �شفة الدعوى بدل فاقد.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/9/20 لنظر الدعوى ليعلم. 

ق��شي املحكمة الكربى املدنية الولى
رقم الدعوى: 2015/02/ 9/19898

تبليغ ب�حل�شور
لإنتاج  الجديدة  اللفية  م�شنع  عليه:  المدعي  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 

المالب�س الجاهزة. مبنى 26 طريق 6003 مجمع 624 العكر. 
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/9/20 لنظر الدعوى ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الولى

رقم الدعوى: 2015/02/ 2/12794
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: رولك�س. وكيلها �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعى عليها: مريم جا�شم. الطابق الثامن 
بحرين تاور �شارع الخليفة – المنامة. مو�شوع الدعوى: اداري.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الإدارية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى الإدارية
رقم الدعوى: 2016/02/ 6/6504

تبليغ ب�حل�شور
المدعي: اأرماني. وكيلها �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعي عليها: موؤ�ش�شة نابولي التجارية يمثلها 

نبيل معين محمود فقيهي. �شقة 15 مبنى 2504 �شارع 2832 مجمع 428 ال�شيف
�شفة الدعوى: منازعات اإدارية.
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   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/9/19 لنظر الدعوى ليعلم. 

ق��شي املحكمة الكربى املدنية الولى
رقم الدعوى: 2016/02/ 9/6782

تبليغ ب�حل�شور
المدعي: ايف �شان لوران. وكيلها �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعي عليها: موؤ�ش�شة نابولي التجارية 
يمثلها نبيل معين محمود فقيهي. �شقة 15 مبنى 2504 �شارع 2832 مجمع 428 ال�شيف. �شفة 

الدعوى: منازعات اإدارية.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/9/19 لنظر الدعوى ليعلم. 
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الولى

رقم الدعوى: 2/6604/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: لوي�س فيتون. وكيلها �شعد عبداهلل ال�شمالن. المدعي عليها: موؤ�ش�شة نابولي التجارية 
يمثلها نبيل معين محمود فقيهي. �شقة 15 مبنى 2504 �شارع 2832 مجمع 428 ال�شيف. �شفة 

الدعوى: منازعات اإدارية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/9/19 لنظر الدعوى ليعلم. 
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الولى

رقم الدعوى: 2010/02/ 2/5902
تبليغ ب�حل�شور

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

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/9/6 للحكم في الدعوى ليعلم.

املحكمة الكربى املدنية الولى
رقم الدعوى: 9/5480/2016/02

فتح دعوى تركة املتوفى
مهدي محمد ابراهيم اأحمد النج�ر

النجار.  ابراهيم  محمد  مهدي  المتوفى  تركة  فتح  عن  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
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الرقم ال�شخ�شي: 701001410. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته 
دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/20 لنظر الدعوى                    
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 2/7029/2011/02
تبليغ ب�حل�شور

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

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

بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة 2016/6/5 ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/8019/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

Mohammed Nawzar Abdul

 Mohammed Nawzar Abdul المتوفى  تركة  فتح  الأولى عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 571208673. 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 2016/9/6 لنظر الدعوى                          
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/5081/2006/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليهم: ورثة المرحوم علي محمد عبداهلل 
ن�شيف وهم محمد وه�شام ويو�شف وح�شن ومنى واأني�شة و�شميرة ومع�شومة. مجهولي العنوان. 

�شفة الدعوى: طلب مبلغ.     
التقرير  بورود  اأعاله  المذكورين  للمدعى عليهم  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

وبالح�شور بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/9/7 ليعلموا.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الأولى
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رقم الدعوى: 2/1742/2016/14
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: علي مهدي ح�شن عي�شى المحرو�س. رقمه ال�شخ�شي:801001331. جن�شيته بحريني. 
ال�شعدي.  ح�شن  �شالح  �شم�س  عليها:  المدعى  كرباباد.   432 مجمع   3206 طريق   283 مبنى 
جن�شيتها: عراقية. رقم ال�شخ�شي 951016830. مجهول العنوان مو�شوع الدعوى: طلب 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 2016/10/19م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية الث�نية

رقم الدعوى: 9/1945/2016/14
تبليغ ب�حل�شور

ال�شخ�شي:670102911. جن�شيته بحريني.  اأحمد علي �شديف. رقمه  المدعي: محمد يو�شف 
مبنى 1902 طريق 930 مجمع 1209 مدينة حمد. المدعى عليها: SYEDA ZEHIRA. جن�شيتها: 

هندية. رقمها ال�شخ�شي 910722064. مجهول العنوان  مو�شوع الدعوى: طلب 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 2016/10/19م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية الث�نية

رقم ال�شتئن�ف: 9/762/2016/03
رقم الدعـــوى: 3/9773/2015/02

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

اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/06/26م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�شتئن�فية الدائرة الث�نية 
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رقم ال�شتئن�ف: 5/03662/2015/03
رقم الدعـــوى: 3/5591/2005/02

تبليغ ب�حل�شور
امل�شت�أنف/ جعفر ح�شن احمد العطي�ض وكيلته ف�طمة عبداهلل ج��شم عبداهلل بحر، 
مكتب 54 بن�ية رقم 419 طريق 1705 جممع 317 املنطقة الدبلوم��شية. امل�شت�أنف �شده 
اأ�شلم ازل 621103209، منزل 1290 طريق 224 جممع 302 املن�مة. طلب�ت ال�شتئن�ف: قبول 
ال�شتئن�ف �شكال. يف املو�شوع الغ�ء حكم امل�شت�أنف والق�ش�ء جمدداً بعدم �شم�ع الدعوى 
ل�شقوطه� ب�لتق�دم مع اإلزام امل�شت�أنف �شده ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة 
عن درجتي التق��شي. احلكم ب�إلغ�ء احلكم امل�شت�أنف والق�ش�ء جمددا برف�ض الدعوى 
ب�إلزام امل�شت�أنف �شده ب�لر�شوم وامل�ش�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة عن درجتي التق��شي.  
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/09/11.  
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�شتئن�فية الدائرة الث�نية 

رقم ال�شتئن�ف: 1/4071/2015/03
رقم الدعـــوى: 9/792/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفة: �شركة البحرين لال�شتثمار العقاري )اإدامة(، وكيلها را�شد عبدالرحمن الم�شتاأنف 
�شدها: هنا للمقاولت. �س.ت: 1/16400 ل�شاحبها ميرزا عبدالر�شول الطوا�س. الطلبات: اأوًل: 
قبول هذا ال�شتئناف �شكاًل للتقرير به في الميعاد القانوني. ثانيًا: اإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء 
مجددًا باإلزام الم�شتاأنف �شدها باأن توؤدي للم�شتاأنفة مبلغ //1600 دينار )األف و�شتمائة دينار 
بحريني( مع الفائدة القانونية وبواقع 7٪ من تاريخ ال�شتحقاق وحتى تمام ال�شداد. ثالثًا اإلزام 

الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأعاله  المذكورة   �شدها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/9/5 م ليعلم. 
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�شتئن�فية الث�لثة

رقم ال�شتئن�ف: 7/4619/2014/03
رقم الدعــوى: 9/18027/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفة: مجموعة فنادق الخليج )فندق الخليج(، وكيلها: عي�شى اإبراهيم محمد الم�شتاأنف 
�شدهم: 1/ �شركة اأ�س ام برودكا�شت. 2/ محمد اأحمد اأكبر عبداهلل.3/ �شها علي عيد بوخما�س. 
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فيما  الم�شتاأنف  الحكم  باإلغاء  المو�شوع:  وفي  ثانيًا:  �شكاًل.  ال�شتئناف  بقبول  اأوًل:  الطلبات: 
ق�شى به من رف�س طلب اإلزام الم�شتاأنف �شده الثاني والم�شتاأنف �شدها الثالثة بمبلغ المطالبة 
واإلزام الم�شتاأنف �شدهم باأن يوؤدوا للم�شتاأنفة الفوائد الأخيرية على المبلغ المق�شى به وتعديله 
بواقع 10٪ �شنويًا من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2012/2/26 وحتى تمام ال�شداد وتاأييد 
الحكم فيها عدا ذلك. ثالثًا: وفي جميع الأحوال باإلزام الم�شتاأنف �شدهم بالر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأعاله  المذكور  �شدهم  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/8ليعلم.                              
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�شتئن�فية الث�لثة

رقم الإ�شتئناف:9/3013/2015/03
رقم الدعــوى :9/13756/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفة: مع�شومة فردان ح�شن �شالم 620059168، وكيلها: جا�شم �شرحان الم�شتاأنف �شدها 
الأولى: �شركة مك�شي�س للمقاولت ل�شاحبها علي محمد الع�شفور الم�شتاأنف �شده الثاني: اأحمد 

يو�شف عبداهلل محمد 850705460.
المذكورة  الثانية  �شدها  للم�شتاأنف  الثالثة  المدنية  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

اأعاله باأنها قد حددت جل�شة2016/9/8 لنظر ال�شتئناف ليعلم. 
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�شتئن�فية الث�لثة

رقم الإ�شتئن�ف:2/3039/2015/03
رقم الدعـــوى: 9/1819/2014/01

تبليغ ب�حل�شور
ل�شهى  المملوكة  العقارات  على  الق�شائي  الحار�س  ب�شفته  مراد  الم�شتاأنف: محمود محمد 
اأنور  علي  الأول:  �شده  الم�شتاأنف   .621004634 مجاهد  ال�شيد  �شهى  وكيلته  ال�شائع.  معن 
�شدها  الم�شتاأنف  جناحي.  علي  محمد  ميرفت  الثانية:  �شدها  الم�شتاأنف  الع�شفور.  عبداهلل 
الثالثة: �شركة cluttons.الطلبات: 1/ قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقديمه في الموعد القانوني لذلك 
م�شتوفيًا كافه اأو�شاعه ال�شكلية.2/وفي المو�شوع باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شي به والق�شاء 
مجددا بعدم اخت�شا�س الق�شاء الم�شتعجل بنظر الدعوى لعدم توافر �شرطي انعقاد للق�شاء 
الماأمورية  اإعادة  الحتياط  �شبيل  وعلى   /3 الماثلة.  الالئحة  في  وارد  هو  لما  وفقا  الم�شتعجل 
الم�شتاأنف  قبل  من  المقدمة  العترا�شات  بحث  اأجل  من  الدعوى  في  المنتدب  الخبير  لذات 
المدعي عليها الثانية بجل�شة 2015/4/13 الموجه على التقرير المودع من قبله. 4/ ت�شمين 



78
العدد: 3264 - الخميس 2  2016

الم�شتاأنف �شدهما الأول والثاني بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
المذكورة  الثانية  �شدها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

اأعاله بالح�شـور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/8 ليعلم. 
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�شتئن�فية الث�لثة

رقم ال�شتئن�ف:3/4350/2014/03
رقم الدعـــوى:9/5459/2011/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنف: حافظ محمد عبداهلل عبدالملك، وكيله: حافظ علي محمد حاجيه. اأدارة المحاكم. 
المو�شوع  وفي   /2 �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول   /1 الطلبات:  للدعاية.  �شعبان  �شدها:  الم�شتاأنف 
بتعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شي به من اأجور والق�شاء باإلزام الم�شتاأنف �شدها باأن توؤدي 
للم�شتاأنف متخلف اأجرة لالأ�شهر من دي�شمبر 2010 ولغاية مار�س 2011 بواقع //2500 دينار 
�شهريًا ما مجموعه //10000 دينار. 3/ الزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب 

المحاماة.
اأعاله  المذكورة  عليها  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/7 ليعلم. 
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�شتئن�فية الث�لثة

رقم ال�شتئن�ف: 3/1472/2016/03
رقم الدعـــوى: 3/8171/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفان: )1( علي يون�س احمد عيد علي )2( انت�شار عبداهلل عي�شى محمد. وكيلتهما مريم 
احمد نا�شر. �شد: الم�شتاأنف �شدها الولى: ا�شماء �شالح علي جار، منزل497 طريق1918. 
الرفاع 919. الم�شتاأنف �شدها الثانية: �شركة البحرين الوطنية للتاأمين وكيلها يو�شف الها�شمي. 
الطلبات: اوًل: قبل الف�شل في المو�شوع: الحكم بقبول ال�شتئناف �شكاًل.  ثانيًا: في المو�شوع: 
1/ الحكم بتعديل الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا بطلبات الواردة في لئحة الدعوى.  2/ 
الحكم باإلزام الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها الولى المذكورة 
اأعاله باأنه اإذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2016/9/6 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريا لتعلم.
ق��شي محكمة ال�شتئن�ف العلي� املدنية الث�نية
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رقم ال�شتئن�ف: 5/1406/2016/03
رقم الدعـــوى: 4/14844/2013/02 

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفة: موؤ�ش�شة الريان لالإعالن ل�شاحبها �شليم �شهاب اأحمد �شهاب. وكيلتها نادية اإبراهيم 
�شيادي.  �شامي  وكيلها  والن�شر  لل�شحافة  الخليج  اخبار  دار  الم�شتاأنف �شدهم:  الجندي. �شد 
الوطن  البديع. �شركة  والتوزيع. مبنى 698 طريق 7325 مجمع 473  للن�شر  الو�شط  �شركة دار 
لل�شحافة والن�شر والتوزيع وكيلها يو�شف الها�شمي. النجم الف�شي للعقارات. محل رقم 16 �شارع 
دار  �شركة  المن�شوري.  زينات  وكيلتها   .BMS ميديا  بحرين  رمان.  راأ�س   306 مجمع  الق�شر 
والن�شر. مبنى 336 طريق 24 طابق 4 مدينة زايد مزايا بالزا مقابل وزارة  البالد لل�شحافة 
العمل. موؤ�ش�شة جنان لمواد البناء. محل 53 بناية 55 طريق 645 مجمع 306 الحورة. �شحيفة 
الميثاق �شقة 21 مبنى 121 طريق 2831 مجمع 711 توبلي. يورو جرافيك. بناية 60 طريق 1701 
مجمع 317 بناية ال�شقر المنطقة الدبلوما�شية. الت�شكيل للعالقات العامة والدعاية والإعالن. 
بناية 441 طريق 1805 مجمع 318 الحورة. محمد محمد المنا�شير. نجالء باقر. زهرة الخليج 
للهدايا وال�شاعات. مجمع يتيم – الطابق الأر�شي – باب البحرين. عبدالكريم اإبراهيم يو�شف. 
منزل 2023 طريق 4441 عراد 244. اإبراهيم �شالح اأحمد. منزل 662 طريق 4418 عراد 244. 
الطلبات: اإلغاء الحكم المطعون عليه والق�شاء مجددًا باإ�شهار اإفال�س الم�شتاأنف واعتبار يوم رفع 
الدعوى هو تاريخ التوقف عن الدفع. اإلزام الم�شتاأنف عليهم بالم�شاريف الق�شائية والر�شوم 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدهم ال�شابعة والثامنة 
عنهم  ينوب  وكياًل  يعينوا  اأو  يح�شروا  لم  اإذا  باأنه  اأعاله  المذكورين  ع�شر  والثانية  والتا�شعة 

بالح�شور لجل�شة 2016/9/6 فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقهم ح�شوريا ليعلموا.
ق��شي محكمة ال�شتئن�ف العلي� املدنية الث�نية

رقم ال�شتئن�ف: 9/901/2016/03
رقم الدعـــوى: 9/15772/2013/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفين: 1/ �شركة عبد علي عي�شى اآل نوح واولده ذ.م.م. 2/ �شركة المملكة للطابوق 
�شركات  مجموعة  �شدها:  الم�شتاأنف  �شد  �شهوان.  عبداهلل  �شلمان  عبداهلل  وكيلهما  ذ.م.م. 

�شنيور لأ�شحابها وغيرها.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدينة الرابعة الم�شتاأنف �شدها بالح�شور بنف�شهم او 
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يح�شروا من ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة 2016/6/15.
ق��شي محكمة ال�شتئن�ف العلي� املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/04708/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: هيثم محمد عمار. وكيلته �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليهم: عادل جعفر 
محمد علي ال�شيخ. محمد �شعيد الزهراني. �شالح علي �شعيد العواجي. اأحمد عبد اهلل محمد 
ال�شدي. خالد محمد عبداهلل الجربون. عبد اللطيف عبد اهلل عبدالرحمن. كابيتال بارتنرز. 

مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليهم جميعا المذكورين اأعاله باأنها قد 

حددت جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدعوى: 3/17744/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

مو�شوع  �س.�س.و.  للمقاولت   6 �شي  اإم  �شركة  عليها:  المدعى   .NAZIR AHMED المدعي: 
الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/06/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية
رقم الدعوى: 9/05192/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
اإ�شماعيل. المدعى عليها: �شركة  المدعية: امل محمد عبداهلل محمد علي. وكيلها ح�شن علي 

ريفلك�شن ميديا ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/10/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدعوى: 9/13423/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

ال�شيارات.  لخدمات  ارمور  عليها:  المدعى   .SUKHMANDER SINGH SIDHU المدعي: 
مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية لطرفي الدعوى المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدعوى: 9/20125/2014/02
اعالن باحل�شور

المدعية: الموؤ�ش�شة الكبرى للتنظيفات ل�شاحبها عادل عبد علي علي عبداهلل. وكيلها جا�شم 
محمد علي ح�شن �شرحان. المدعى عليه: RUBEL SADIM. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/10/20 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية
رقم الدعوى: 1/16384/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعي: محمد محي الدين قباني. المدعى عليها: �شركة داينمك �شتركت�شر ذ.م.م. مو�شوع 

الدعوى: دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدعوى: 6/00217/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

مو�شوع  الأمين.  را�شد  علي  �شركة  عليها:  المدعى   .SOHEL ISMAIL HOSSAIN المدعي: 
الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية
رقم الدعوى: 1/18278/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعى عليها: موؤ�ش�شة ف�شيلة  SAMIULLAH. وكيلتها فاطمة احمد ح�شن كاظم.  المدعية: 

ا�شماعيل ر�شي ا�شماعيل ل�شاحبتها ف�شيلة ا�شماعيل ر�شي. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/09/18 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية
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رقم الدعوى: 5/01988/2016/02
اعالن باحل�شور

من�شوري.  �شقق  فندق  عليه:  المدعى   .LOVELY PEARL PEREZ FLORETA المدعي: 
مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/09/20 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية
رقم الدعوى: 5/19184/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعي: محمود محمد محمود ابو الحديد. المدعى عليه: نادي �شفنك�س ال�شحي. وكيلتة ليلى 

الب�شري. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/9/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدعوى: 8/01950/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: ARJUNE LATE THAKUR DHAN. المدعى عليه: طارق الكوهجي واأخوانه. مو�شوع 
الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/09/18 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية

رقم الدعوى: 9/15049/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

النجوم  مجموعة  �شركة  عليها:  المدعى   .MD MAZHARUL ISLAM BHUIYAN المدعي: 
�س.�س.و، وكيلها عبداهلل ال�شكران. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية
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رقم الدعوى: 7/19605/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: MARTA KATARZYNA GODLEWSKA. المدعى عليها: �شركة مي�شك هولدنجر 
�س.م.ب. وكيلتها فاطمة الحواج. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى العم�لية املدنية
رقم الدعوى: 5/02087/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعى عليه: مطعم  التويجري.  وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  بتلكو.  المدعية: �شركة 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 252.258  الدعوى: طلب  اأثيوبيا. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 5/02445/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 NISAR عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
دينار مع  الدعوى: طلب مبلغ 281.238  ال�شخ�شي: 861244702. مو�شوع  الرقم   .AHMED

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

جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 1/02612/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

محمد  عليه:  المدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
قا�شم عودة الثامنة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 69.5 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 8/02306/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الر�شوم  مع  دينار   248.627 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .JOHNJIE DEDELES VALLE

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

جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/03056/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

مريم  عليها:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   79.816 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شالم.  محمد  عبداهلل 

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

جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 2/02519/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى عليه: محمد محمد  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تيليكوم.  المدعية: �شركة مينا 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 70.5 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
رقم الدعوى: 4/00767/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلتها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليها: MARIA PAZ ATON ZAUSA. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 90.333 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
رقم الدعوى: 3/00115/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
احمد  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينار   114.092 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  كوهجي.  جا�شم  عامر  جا�شم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/05463/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: �شريف محمد 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 65  الدعوى: طلب  احمد محمد خفاجة. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/09/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 5/12011/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

 DONALD المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   571136915 ال�شخ�شي  الرقم   .CAMPBELL MACDONALD

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

جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
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رقم الدعوى: 4/03040/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 JOVITA عليها  المدعى  بوحمود.  قا�شم  �شناء محمد  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   282.74 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .REYES CUENCA

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

جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 7/03898/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى عليه: محمد  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
علي محمد علي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 402.679 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 7/01262/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 CHERYL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه 
ANN VALDEZ SAMILIN. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.98 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/02773/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمود محمد 
رفاعي عبدالمق�شود زايد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 261.998 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/03462/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: جمال احمد محمد ح�شن علي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 722.696 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 2/19616/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شالح قا�شم يحي ال�شعبي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 321.964 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 3/03824/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
PRASADA SHETTY. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 484.05 دينار 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 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/01826/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليها: امل كامل 
والم�شاريف  الر�شوم  دينار مع  الدعوى: طلب مبلغ 139.34  ال�شيد علي. مو�شوع  عبدالواحد 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 5/21016/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعين: زياد محمد احمد اإ�شماعيل. ورقاء بدران محمد جدوع العزاوي. محمد زياد محمد 
اإ�شماعيل. مروه عا�شم عيفان لطيف. وكيلهم اأحد عبدالحليم ماجد ال�شويحي المدعى عليها: 
�شركة رو يال اأند �شن للتاأمين.MUHAMMAD KASHIF. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 40100 

دينار 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 4/04978/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 .MARTIN DUDEK المدعي: نادي يخت البحرين وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 805 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
رقم الدعوى: 1/06093/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
مو�شوع  للتجارة  عوائد  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 

الدعوى: طلب مبلغ 302.6 دينار 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 4/05175/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
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ريما ح�شين علي ح�شن عبدالح�شن. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 972.565 دينار 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
رقم الدعوى: 5/05622/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
عليه:  المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   86.199 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شراج.  ح�شن  من�شور 

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

جل�شة 2016/09/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 2/05081/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلتها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUJAHID HUSSAIN HAMEED KHAN. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 228 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/03902/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

عليه: جالل  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   152.81 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  التيتون.  جا�شم  جمعه 

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

جل�شة 2016/09/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
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رقم الدعوى: 3/05458/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: امل خمي�س جبر 
�شلمان الدو�شري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65 دينار 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/03544/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الر�شوم  مع  دينار   258.009 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .MD RUNUL AMIN GAFUR

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

جل�شة 2016/09/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 5/03644/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PHATLAPA DEEJUN. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 280.421 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 6/05434/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
VICTOR SANDRO BASI. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 308.333 دينار مع الر�شوم  عليه: 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 4/05516/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SHER KHAN MUZAMAL KHAN. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 299.033 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/17584/2015/02 
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: عبدالعزيز عبدالغني �شالح احمد جوبل. المدعى عليه: ابراهيم علي عبدالر�شول 
باأن  المدعى عليه  اإلزام  الدعوى  العالي. منزل 237 طريق 455 عالي 740. مو�شوع  ابراهيم 

يوؤدي للمدعين مبلغ //81000 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 2016/9/7م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 2/15632/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: نا�شر ح�شين ح�شن مير. المدعى عليهم: �شتي بنك. �شركة اورك�س للتاأمين اأحمد ر�شا 
افال�س  ا�شهار  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  مجهول  الثنين.  موؤ�ش�شة  الم�شتقبل.  بنك  كازروني. 

المدعي.
بالح�شور  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

باأنف�شهم او بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/9/7م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 4/14933/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ا�س بي ميدل اي�شت ذ.م.م 
�س.ت 56678/1. مكتب 51 مبنى 112 طريق 1605 مجمع 316. مو�شوع الدعوى: اإلزام المدعى 
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عليه باأن يوؤدي للمدعين مبلغ 65524/868 دينار والر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/6/2م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 2/3324/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

مجهول  اليا�شين  �شياء  �شركة  عليها:  المدعى  دروي�س.  عبدالر�شول  محمد  عبا�س  المدعي: 
العنوان. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س المدعي.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها 
او بوكيل عنها وذلك لجل�شة 2016/9/6م.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة
رقم الدعوى 7/5750/2016/02

فتح دعوى تركة املتويف
عبداهلل ابراهيم �شقر غ�من العط�وي

تعلن المحكمة عن فتح تركة المتوفى عبداهلل ابراهيم �شقر غانم العطاوي. الرقم ال�شخ�شي 
640901760. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 

ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/9/6م لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعـوى: 7/18082/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

اأحمد  محمد  عليهما:  المدعى  كاظم.  ح�شن  ايمان  وكيلتها  عبدالح�شين  فاطمة  المدعية: 
الح�شابي. ديزاين جرافيك. �شفـة الدعوى: اإ�شهار اإفال�س. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها 
اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/9/5م ليعلم.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة
رقم ال�شتئن�ف: 6/33/2016/03

رقم الدعـــوى: 6/10055/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

�شده  الم�شتاأنف  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيله  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
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الدعوى:  �شفـة  الكوهجي.  غلوم  عبداهلل  ول�شاحبها  الر�شمية  المعامالت  لتخلي�س  الكوهجي 
الغاء حكم او قرار �شابق. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/5 ليعلم.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة
رقم ال�شتئن�ف: 8/4/2016/03

رقم الدعـــوى: 6/2697/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري. الم�شتاأنف �شده محمد 
عاطف افردي. �شفة الدعوى: الغاء حكم اأو قرار �شابق.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة
رقم ال�شتئن�ف: 4/426/2016/03
رقم الدعـــوى: 9/2754/2013/02

تبليغ ب�حل�شور
امل�شتاأنف: ح�شام ابراهيم حامد عبداللطيف. امل�شتاأنف �شدها: �شركة بتلكو. �شفـة الدعوى: 

الغاء حكم اأو قرار �شابق.
اأو  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/5 ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 5/398/2016/03
رقم الدعـوى: 3/3018/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية وكيلها ها�شم الوداعي الم�شتاأنف �شده محمد 

من�شور محمد ن�شار. �شفـة الدعوى: احت�شاب او تعديل فائدة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/5 ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة
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رقم ال�شتئن�ف: 8/83/2016/03
رقم الدعـــوى: 8/10832/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
�شدها  الم�شتاأنف  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 

م�شلين يعقوب �شفير. �شفـة الدعوى: احت�شاب او تعديل فائدة.
بالح�شور  اأعاله  المذكورة  �شدها  للم�شتاأنف  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/5 ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 2/55/2016/03
رقم الدعـــوى: 6/11190/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
 pinghui الم�شتاأنفة: �شركة مينا تيلكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري. الم�شتاأنف �شده

luo. �شفـة الدعــوى: الغاء حكم اأو قرار �شابق.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/5 ليعلم.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة
رقم ال�شتئن�ف: 5/3894/2015/03
رقم الدعـــوى: 9/22439/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفة: �شركة بتلكو. الم�شتاأنف �شده: عبدالعزيز عبداهلل را�شد بوقمبر. �شقة 21 مبنى 222 
طريق 2015 مجمع 1020. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى 

المدنية الثالثة في الدعوى رقم 9/22439/2014/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/5م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 3/32/2016/03
رقم الدعـــوى: 6/5633/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
 riz �شده  الم�شتاأنف  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 

ann aceron. �شفـة الدعوى: احت�شاب او تعديل فائدة.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/5 ليعلم.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة
رقم ال�شتئن�ف: 1/2/2016/03

رقم الدعـــوى: 1/6874/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

 habib الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري. الم�شتاأنف �شده
shahadat. �شفـة الدعوى: الغاء حكم او قرار �شابق.

بالح�شور  اأعاله  المذكور  �شدهما  الم�شتاأنف  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/5 ليعلم.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 6/84/2016/03
رقم الدعـــوى: 5/7424/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
 diego. الم�شتاأنفة: �شركة مينا تيلكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري. الم�شتاأنف �شده

jr rodriguez lastica. �شفـة الدعوى: الغاء حكم اأو قرار �شابق.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/5 ليعلم.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 9/4081/2015/03
رقم الدعـــوى: 9/20327/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
مدخل   1 ات�شاري.  ات�شاري  رامان  كولث  �شده:  الم�شتاأنف  المتحد.  الهلي  البنك  الم�شتاأنف: 
المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .547 القرية   4745 طريق   1157

ال�شغرى المدنية العا�شرة في الدعوى رقم 9/20327/2014/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/5م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة
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رقم الدعوى: 1/16966/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: حمد جا�شم الحربي. المدعى عليه: را�شد جمعة محمد را�شد الدو�شري. مبنى 334 
طريق 1564 مجمع 903. مو�شوع الدعوى: تقدير اتعاب محاماة.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه او 
بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/6م.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة
رقم ال�شتئن�ف: 5/1521/2016/03
رقم الدعـــوى: 5/12745/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنف �شده: جمال علي طاهر عو�س. مبنى 205 طريق  تيليكوم.  الم�شتاأنفة: �شركة مينا 
1 القرية 805. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية في 

الدعوى رقم 5/12745/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/6م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 8/1489/2016/03
رقم الدعـــوى: 7/12296/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شده: جمال علي طاهر عو�س. مبنى 249 طريق 
330 مجمع 208. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية في 

الدعوى رقم 7/12296/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/6م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/1154/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 /2 للهند�شة  يوكو   /1 عليهما:  المدعى  وغيرها.  للمقاولت  البحرين  برج  موؤ�ش�شة  المدعية: 
موؤ�ش�شة الكوثر لتاأجير معدات البناء. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س المدعين.
بالح�شور  اأعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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باأنف�شهم او بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/9/8م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 3/760/2016/03
رقم الدعـــوى: 8/6635/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
juan anton ruiz masinsin. �شقة 2114  الم�شتاأنفة: �شركة مينا تيليكوم. الم�شتاأنف �شدها: 
مبنى 2758 طريق 4650 المنامة 346 �شركة ذه توي �شتور. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم 

ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية في الدعوى رقم 8/6635/2015/02.
بالح�شور  اعاله  المذكورة  �شدها  للم�شتاأنف  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/7م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 1/1487/2016/03
رقم الدعـــوى: 7/12802/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفة: �شركة ميناتيليكوم. الم�شتاأنف �شده: Ramesh kavil padikkal. �شقة 3 مبنى 1565 
ال�شغرى  المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .472 المنامة   80 طريق 

المدنية في الدعوى رقم 7/12802/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/7م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 5/1518/2016/03
رقم الدعـــوى: 5/14311/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
jamilah lao alnassir. مبنى 671 طريق  الم�شتاأنف �شدها:  تيليكوم.  الم�شتاأنفة: �شركة مينا 
3823 مجمع 338. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية 

في الدعوى رقم 5/14311/2015/02.
بالح�شور  اعاله  المذكورة  �شدها  للم�شتاأنف  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/7م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة
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رقم ال�شتئن�ف:3/1519/2016/03
رقم الدعـــوى: 9/13924/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفة: �شركة مينا تيليكوم. الم�شتاأنف �شدها: �شاره وائل �شفيق بريك. مبنى 770 طريق 
3919 مجمع 339. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية 

في الدعوى رقم 9/13924/2015/02.
بالح�شور  اعاله  المذكورة  �شدها  للم�شتاأنف  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/7م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/1959/2016/14
تبلـيغ ب�حل�شــور

المدعية: العنود خالد محمد اآل بوعلي الدو�شري. مبنى 1053 طريق 2826 مجمع 928. المدعى 
– المنطقة  المتحدة  العربية  المارات  عماني  الجن�شية/  الرديني.  عامر  �شالم  ماجد  عليه/ 

ال�شناعية )م�شفح(. مو�شوع الدعوى الطالق. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم 2016/9/22م فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم. 
ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الث�نية

رقم الدعوى: 5/7600/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

اأحمد اإبراهيم علي اإبراهيم
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة املتوفى اأحمد اإبراهيم علي اإبراهيم

الرقم ال�شخ�شي: 440016479. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/28 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية

رقم الدعوى: 9/7710/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

محمد رجب محمد اأف�شل ملك
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى محمد رجب محمد اأف�شل ملك. 
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الرقم ال�شخ�شي: 671009052. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/28 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية

رقم الدعوى: 8/7814/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

ع�دل ث�ين علي ح�شن ث�ين
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح تركة املتوفى ح�شني محمد عبداهلل الهمامي

الرقم ال�شخ�شي: 550126490. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/28 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية

رقم الدعوى: 5/7712/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفية
�شفية �شلم�ن علي �شلم�ن

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفية �شفية �شلمان علي �شلمان الرقم 
ال�شخ�شي: 690015747. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/26م لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية

رقم الدعوى: 4/22258/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: غو�شيه بروين هداية اهلل ح�شين بخ�س. المدعى عليه: محمد ر�شوان رحيم بخ�س. 
الرقم ال�شخ�شي: 201428808. مبنى 2398 طريق 440 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 5750 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/06/15 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 6/10864/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: فا�شل علي جا�شم محمد. وكيلها محمود من�شور مح�شن ربيع. المدعى عليها نجاة 
 342 مجمع:   4216 طريق   576 مبنى  �شلمان.  احمد  محمد  علي  زهير  الخور.  عي�شى  �شالح 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   10000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 

المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/06/20 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�بعة
رقم الدعوى: 1/17230/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
طناف  يون�س  عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  وكيله  بنك.  �شيتي  المدعي: 
الرفاع   949 مجمع   95 طريق   231 مبنى   .770453848 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شعدي.  مبروك 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5397.929 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 2/21057/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: بيت التمويل الكويتي. وكيل المدعي: عبدالرحمن محمد غنيم. المدعى عليها امينه 
علي محمد ال�شي�شي البوعينين. مبنى 2102 �شقة 329 طريق 2825 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 7705 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/06/15 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/01674/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 VINU KULANGARAPARAMBIL عليه:  المدعى  لالت�شالت.  الم�شتقبل  �شركة  المدعية: 
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VELAYUDHAN. الرقم ال�شخ�شي 891126686. �شجن جو المركزي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/06/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 9/06421/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة الطويلة للمقاولت الرقم 
بن  خالد  ال�شيخ  �شاحبها  المنامة   321 مجمع   327 طريق   68 مبنى   .04/30958 ال�شخ�شي: 
الر�شوم  مع  دينار   13961.987 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  خليفه.  ال  عبداهلل  بن  �شلمان 

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

جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 9/06197/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ال�شروق للمقاولت العامة. 
الرقم ال�شخ�شي: 78570. �شقة 112 طريق 171 مجمع 413 الم�شلى مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 24185.041 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 4/03135/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

وكيلها  ال�شافي  �شيخ  ال�شيارات ل�شاحبها محمد عبد اهلل  لتاأجير  ال�شافي  المدعية: موؤ�ش�شة 
فهد يحيى دروي�س الذوادي. المدعى عليهما: �شادق عبدعلي محمد احمد المعلم. عبدال�شالم 
عبدعلي محمد احمد المعلم. مبنى 894 �شقة 1 طريق 828 مجمع 608 واديان. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 7830 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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جل�شة 2016/06/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 8/05139/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

ايوب  احمد  طيبه  وكيلتها  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  علي  لالإلكترونيات،  الدار  المدعية: 
الكلباني. مبنى 231 طريق 95 مجمع 949  �شالم مبارك خمي�س  المدعى عليه:  احمد حميد. 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5016 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/06/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 9/06192/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: م�شنع الخوان للمالب�س الجاهزة. 
الرقم ال�شخ�شي: 55424. مبنى 4406 طريق 475 مجمع 604 القرية مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 25578.892 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/06/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 9/03432/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 
ال�شخ�شي: 201603157. مبنى :580 طريق 1706  الرقم  المنديل.  عليه: جمعة جعفر احمد 
مجمع 317 المنامة �شاحب الم�شاريع المتميزة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 11759.969 دينار 

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

جل�شة 2016/06/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدعوى: 9/18824/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة �شيب ما�شتر مرين �شيرف�س. 
مو�شوع  بهام.  ابو   367 مجمع   6703 طريق   13 �شقة   110 مبنى   .1 –  69955 ال�شجل:  رقم 

الدعوى: طلب مبلغ 18506.841 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/06/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 7/22072/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة �شعودي تاور لمواد البناء. وكيلها زياد روفان قيومجي. المدعى عليها: �شركة 
القائد للمقاولت �س.�س.و. الرقم ال�شخ�شي: 19043/1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3190.8 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر وبورود التقرير الدعوى. 
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/05348/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
هاني مكي احمد عبداهلل. مبنى 1210 طريق 1034 مجمع 1210 مدينة حمد مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 322.34 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/06116/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: مجموعة العوجان التجارية. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شركة ريوق غدا ع�شا. الرقم ال�شخ�شي: 201605750 مبنى 1051 طريق 1315 مجمع 
913 الرفاع ال�شرقي ل�شاحبها ح�شن محمد نور �شلطان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3270.33 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 5/05460/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: ماجدة محمد 
جواد عي�شى العلقم. مبنى 634 �شقة 1 طريق 3917 مجمع 439 ال�شهلة الفوقية. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 64.9 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/05512/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: من�شور 
محمد ح�شن �شقر. مبنى 1981 طريق 978 مجمع 909 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 167.922 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/03452/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المحرق. مو�شوع  محمد ح�شانين محمد ح�شانين. مبنى 260 �شقة 2 طريق 507 مجمع 205 

الدعوى: طلب مبلغ 313.133 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/02300/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: جعفر عبداهلل احمد خليل الق�شاب. وكيلته فاطمة مهدي عبداهلل احمد الق�شاب. 
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املدعى عليه: ثابت خليل احمد اجلدوع. الرقم ال�شخ�شي: 850609135. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/06/06 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
رقم الدعوى: 6/06843/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة ريفيرا لتاأجير ال�شيارات. وكيلها احمد محمد جا�شم محمد النم�شان الدو�شري. 
مو�شوع   .651205417 ال�شخ�شي  الرقم  محمد.  محمد  ال�شيد  محمد  مح�شن  عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 2326 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/06/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 6/05126/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى  محمد  �شلطان  نور  محمد  ح�شن  وكيلها  التجارية.  العريان  مجموعة  �شركة  المدعية: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 1200  الدعوى: طلب  mujibullah khan. مو�شوع  عليها: 

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

2016/06/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 1/06062/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: حمد عبدالجليل احمد عي�شى عبداهلل. وكيلته اإيمان محمد علي العرادي. المدعى عليه: 
ي�س اآي دو للزهور والأفراح. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

2016/06/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
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رقم الدعوى: 6/05546/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: MUHAMMED NOUFAL POTTARATH. وكيله ال�شيد كميل �شادق جعفر العلوي. 
المدعى عليه: RIYAS CHAKKOTH KUNI. الرقم ال�شخ�شي 821318772. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 2500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/06/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 9/00098/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 880253274.  الرقم   .JABED HOSSEN ABDUL

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

2016/06/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 9/00383/2016/02 
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: ايمان 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .951208284 ال�شخ�شي:  الرقم  باقر.  ح�شين  عبداهلل  محمد 

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

2016/06/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 9/02362/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
MARIA CRISTINA LOPEZ DIONELA. الرقم ال�شخ�شي 640235638 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 575.107 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/06/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية 9

رقم الدعوى: 7/02623/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

عليه  المدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
RAJAMOORTHI VISWANATHAN. الرقم ال�شخ�شي: 910415633 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 70 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/06/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 9/02815/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

التويجري. المدعى عليه: يو�شف  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
ح�شن عبدالحميد ح�شن ابو الليل. الرقم ال�شخ�شي: 761108998 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/06/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 7/03822/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SUMONMIAH FIROZMIAH. الرقم ال�شخ�شي: 880456787 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/06/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 7/03464/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 700363327. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1249.088  DEANBLOUSE. الرقم 
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دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/06/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 7/03142/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 AMBER عليه  المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 88.484 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .890726710 ال�شخ�شي:  الرقم   .NICOLE SCOTT

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

2016/06/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 5/01182/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ASHOKA APPICHADUKA. الرقم ال�شخ�شي: 830529080. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/06/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 9/02295/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
WINSTON NAPALIT AGOR. الرقم ال�شخ�شي: 650116879. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/06/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
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رقم الدعوى: 8/05660/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 
عليه: عي�شى ح�شن مكي ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 201605473. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

2016/09/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 9/06922/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة ريدكون للمقاولت الرقم 
ال�شخ�شي: 38139/2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 404.439 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

2016/09/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 5/06091/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة وجيهة داود رجب جعفر. 
الر�شوم  مع  دينار   651.483 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1/86767 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

2016/09/04 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 5/06415/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة م�شباح المملكة للمقاولت. 
الر�شوم  مع  دينار   621.465 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .67383/8 ال�شخ�شي:  الرقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/09/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 1/03596/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى  الموؤيد  توفيق عبدالرحمن  ايمن  واأولده. وكيلها  الموؤيد  يو�شف خليل  المدعية: �شركة 
عليه: �شامي مكي عبداهلل ال�شيخ، �شركة اليكتروالند لالإلكترونيات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4886 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/09/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية 9

رقم الدعوى: 7/01939/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

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

مبلغ 457.5 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/05/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 4/11787/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

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

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

2016/09/05 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 9/00747/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMAD ABDUS SALAM ALI. الرقم ال�شخ�شي 860746950 مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ 295.025 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/06/22 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى: 8/7473/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: محمد اعجاز محمد بخ�س. المدعى عليها: موؤ�ش�شة ال�شيد �شياء عبا�س. �شفة الدعوى: 
مطالب عمالية.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/6/29م لنظر الدعوى ليعلم

ق��شي اإدارة الدعوى العم�لية
رقم الدعوى: 8/6971/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: كامونت�شي كي�شبونبان. المدعى عليها: �شركة يوا�س ار لخدمات الحفر. �شفة الدعوى: 

مطالب عمالية.
لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/7/4م لنظر الدعوى ليعلم
ق��شي اإدارة الدعوى العم�لية

رقم الدعوى: 1/4652/2016/02       
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: �شبل عبدالمالك �س:810173778. بوا�شطة وكيلها 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 

2016/6/29م لنظر الدعوى وليعلم
اإدارة الدعوى العم�لية

رقم الدعوى: 8/06517/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 
 821 طريق   726 مبنى   .1/87061 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  رجب  علي  زهراء  موؤ�ش�شة  عليها: 
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 409.768 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  علي.  رجب  علي  زهراء  ل�شاحبته  واديان   608 مجمع 
دينار 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
رقم الدعوى: 9/06418/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
الرقم  للتنظيفات.  ال�شرق  بيت  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 50328/1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500.988 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/06998/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة �شالم ح�شن �شلمان احمد 
�شاحبها �شالم ح�شن �شلمان احمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 317.086 دينار 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 2016/09/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/13521/2013/02
تبليغ ب�حل�شور

ا�شماعيل  ابراهيم  ريم  عليها:  المدعى  التميمي.  ح�شن  عبدالكريم  ابراهيم  منار  المدعية: 
محمود ال�شاعاتي. الرقم ال�شخ�شي: 860502538. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3200 دينار مع 

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

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
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رقم الدعوى: 5/06320/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: ميريالند لمواد البناء. وكيلها ح�شن اأحمد بديوي. المدعى عليه: محمد عبدالوهاب 
اأتعاب  احمد غزال. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3713 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 6/06289/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى  محمد  �شلطان  نور  محمد  ح�شن  وكيلها  التجارية.  العريان  مجموعة  �شركة  المدعية: 
مع  دينار   2000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .CRISTINE ACOSTA GALDIANO عليها: 

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

جل�شة 2016/09/20 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 6/03473/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
منيرة ناجي عيد نقي�س الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 870312197. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

300.379 دينار 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 2016/09/21 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم ملف التنفيذ: 2/7514/2014/04  
ن�شر بيع منقولت

بناءًا على القرار ال�شادر من محكمة التنفيذ والذي يق�شي بتكليف المحكوم عليه بالوفاء 
العلني  بالمزاد  به  الخا�شة  المنقولت  بيع  اإجراءات  لمبا�شرة  تمهيدًا  وذلك  الن�شر  عن طريق 
والتي تم جردها وحجزها اأثناء تنفيذ حكم القرار ال�شادر ت�شديدًا للدين المحكوم به ل�شالح 

/ وليد خالد مبارك �شيف الغرير بمبلغ وقدره 48421.5 دينارًا.
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هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأيام  �شبعة  خالل  المبلغ  ب�شداد  المبادرة  وكيله  اأو  �شده  المنفذ  وعلى 
التكليف بالوفاء بالجريدة الر�شمية ا�شتنادًا لن�س المادة 278 مرافعات واإل فاإن المحكمة �شوف 

تبا�شر اإجراءات بيع المنقولت بالمزاد العلني وذلك بموجب ملف التنفذ المذكور اأعاله.
ق��شي محكمة التنفيذ الرابعة

 ن�شر اإعالن بيع
للبيع  والأوقاف عن و�شعها  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  بوزارة  القا�شرين  �شئون  اإدارة  تعلن 

طراد موجود تحت ت�شرف الإدارة وهو كالآتي:
المحرك �شنة ال�شنع  الطول  نوعها  ا�شم ال�شفينة  رقم ال�شفينة 

ياماها 40 ح�شان  1984  23.000 طراد  جبار البحر   4099       
لذا فاإن كل من لديه رغبة في ال�شراء مراجعة ادارة �شئون القا�شرين بالوزارة - الدور الرابع 

-  ق�شم اجراءات التركات )مكتب رقم: 403(  خالل اأ�شبوع من ن�شر الإعالن.
لال�شتف�شار هاتف رقم: 17513425

رئي�ض ق�شم اجراءات الرتك�ت
ن�شر اإعالن بيع

للبيع  والوقاف عن و�شعها  ال�شالمية  وال�شئون  العدل  بوزارة  القا�شرين  �شئون  ادارة  تعلن 
عدد من ال�شيارات الموجودة تحت ت�شرف الدارة وهي كالآتي:

الطراز نوع ال�شيارة  
2006   Lexus ES300 -1
2010   Lexus LS460L -2
2008   Lexus LS460 -3
2005   Mercedes S500 -4
2015   Lexus LX570 -5

لذا فاإن كل من لديه رغبة في ال�شراء مراجعة ادارة �شئون القا�شرين بالوزارة - الدور الرابع 
-  ق�شم اجراءات التركات )مكتب رقم: 403(  خالل اأ�شبوع من ن�شر الإعالن.

لال�شتف�شار هاتف رقم: 17513425
رئي�ض ق�شم اجراءات الرتك�ت

 


