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 قانون رقم )14( ل�سنة 2016
 بتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم بقانون رقم )14( ل�سنة 2002 

ب�ساأن مبا�سرة الحقوق ال�سيا�سية

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، وتعديالته،
قنا عليه واأ�شدرناه: اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدَّ

املادة الأولى
ُي�شتبَدل بن�شي املادتني الثالثني واحلادية والثالثني من املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، الن�شان الآتيان:
املادة الثالثون:

اآخر، يعاَقب  اأي قانون  اأو  اأ�شد ين�س عليها قانون العقوبات  باأية عقوبة  مع عدم الإخالل 
باحلب�س مدة ل تزيد على �شنتني وبغرامة ل جتاوز األفي دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من 

ارتكب فعاًل من الأفعال الآتية:
د  1-  اأورد بيانًا كاذبًا وهو عامٌل بذلك يف اأية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبني، اأو تعمَّ

باأية و�شيلة اأخرى اإدخال ا�شم فيه اأو حذف ا�شم منه خالفًا لأحكام هذا القانون.
ه اأو اأخفى اأو اأتلف اأو �شرق جدول الناخبني اأو ورقة تر�شيح اأو ورقة اقرتاع  ف اأو �شوَّ ر اأو حرَّ 2-  زوَّ

اأو اأية وثيقة اأخرى تتعلق بعمليات ال�شتفتاء اأو النتخاب بق�شد تغيري النتيجة.
3-  اأعطى �شوته يف ال�شتفتاء اأو النتخاب وهو يعلم اأنه ل حق له يف ذلك، اأو اأنه فقَد ال�شروط 

املطلوبة ل�شتعمال احلق فيهما بعد اأن اأ�شبحت اجلداول نهائية. 
اأو  التهديد  اأو  القوة  با�شتعمال  اإجراءاتهما  بنظام  اأو  النتخاب  اأو  ال�شتفتاء  بحرية  اأخلَّ   -4

الت�شوي�س اأو بال�شرتاك يف التجمهر اأو املظاهرات.
انتحل  اأو  القرتاع  يوم  يف  واحدة  مرة  من  اأكرث  النتخاب  اأو  ال�شتفتاء  يف  حقه  ا�شتعمل    -5

�شخ�شية غريه.
اأثناء تاأدية  اأع�شائها  اأحد  اأو  اأية جلنة من اللجان املن�شو�س عليها يف هذا القانون  اأهان    -6

اأعمالها.



6
العدد: 3267 - الخميس 23 يونيو 2016

7-  ن�شر اأو اأذاع اأقواًل كاذبة عن مو�شوع ال�شتفتاء اأو النتخاب  اأو عن �شلوك اأحد املر�شحني اأو 
عن اأخالقه بق�شد التاأثري يف نتيجة ال�شتفتاء اأو النتخاب.

 املادة احلادية والثالثون:
اآخر، يعاَقب  اأي قانون  اأو  اأ�شد ين�س عليها قانون العقوبات  باأية عقوبة  مع عدم الإخالل 
اأو باإحدى هاتني  باحلب�س مدة  ل تزيد على ثالث �شنوات وبغرامة ل جتاوز ثالثة اآلف دينار 
العقوبتني كل موظف عام له ات�شال بعملية ال�شتفتاء اأو النتخاب ارتكب جرمية من اجلرائم 

املن�شو�س عليها يف املادة ال�شابقة.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر بق�شر الرفاع:
�شدر بتاريخ: 7 رم�شان 1437هـ
املــــــوافـــــــق: 12 يـــونيــو 2016م
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 قانون رقم )15( ل�سنة 2016
 باإلغاء ن�ض المادة )233 مكرراً( من قانون العقوبات 

ال�سادر بالمر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 1976

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

وعلى قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976، وتعديالته،
قنا عليه واأ�شدرناه:  اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدَّ

املادة الأولى
ُيلغى ن�س املادة )233 مكررًا( من قانون العقوبات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )15( 

ل�شنة 1976 امل�شافة مبوجب القانون رقم )45( ل�شنة 2014.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر بق�شر الرفاع:
�شدر بتاريخ: 7 رم�شان 1437هـ
املــــــوافـــــــق: 12 يـــونيــو 2016م
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 اأمر ملكي رقم )30( ل�سنة 2016
بتعيين وندب ق�ساة

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

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002، وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ب�شاأن غرفة البحرين ل�شوية املنازعات القت�شادية 

ل باملر�شوم بقانون رقم )64( ل�شنة 2014، واملالية وال�شتثمارية، املعدَّ
وعلى الأمر امللكي رقم )4( ل�شنة 2006 بتعيني محام عام اأول بالنيابة العامة،

وعلى الأمر امللكي رقم )29( ل�شنة 2016 بتعيني قا�س مبحكمة التمييز،
وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعنيَّ املحامي العام الأول عبدالرحمن ال�شيد محمد ال�شيد اأحمد وكياًل مبحكمة التمييز، وُينَدب 
ندبًا كليًا لغرفة البحرين لت�شوية املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية.

املادة الثانية
ُينَدب القا�شي خالد ح�شن علي علي عجاجي القا�شي مبحكمة التمييز، ندبًا كليًا لغرفة البحرين 

لت�شوية املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية.

املادة الثالثة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                     
 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة
�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريــخ: 16 رم�شان 1437هـ
املـوافق: 21 يــونـيـــو 2016م
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 مر�سوم رقم )52( ل�سنة 2016
بتعيين وكيلين م�ساعدين في وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
لة  بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 1999 بتعيني مدراء يف وزارة النفط وال�شناعة،
وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2006 بتعيني مدراء يف وزارة ال�شناعة والتجارة،

وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى
ُيعنَيَّ يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة كل من:

وكياًل م�شاعدًا للمناطق ال�شناعية. 1- ال�شيد يو�شف علي ح�شن علي   
وكياًل م�شاعدًا لل�شجل التجاري وال�شركات. 2- ال�شيد علي عبداحل�شني اأحمد مكي  

املادة الثانية
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية. 

                                                                                                            ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 11 رم�شان 1437هـ
املـوافـق: 16 يـــونيــــو 2016م
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 مر�سوم رقم )53( ل�سنة 2016
بتعيين وكالء م�ساعدين في وزارة �سئون ال�سباب والريا�سة

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

ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
لة  بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )70( ل�شنة 2015 بتنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2011 بتعيني مديرين بالوكالة يف املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،
وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2012 بتعيني مدير يف املوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وبناًء على عر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعنيَّ يف وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:
وكياًل م�شاعدًا للمراكز والهيئات ال�شبابية. 1- د. ال�شيخ �شقر بن �شلمان اآل خليفة 

وكياًل م�شاعدًا للتخطيط والرتويج. 2- وفاء اإبراهيم عبا�س العمادي  
وكياًل م�شاعدًا ل�شئون الريا�شة واملن�شاآت. 3- خالد �شليم حبيب احلاج  

وكياًل م�شاعدًا لتنمية ال�شباب. 4- اإميان في�شل اأحمد �شاهني جناحي 

املادة الثانية
على وزير �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية. 

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بـتـاريــخ: 11 رم�شان 1437هـ
املـوافــق: 16 يـــونـيـــو 2016م
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 مر�سوم رقم )54( ل�سنة 2016
 بتعيين اأع�ساء في مجل�ض اإدارة الهيئة الوطنية

للموؤهالت و�سمان جودة التعليم والتدريب

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

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

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

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعنيَّ الدكتور ال�شيخ خالد بن خليفة اآل خليفة ع�شوًا يف جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للموؤهالت 
لة ملدة  و�شمان جودة التعليم والتدريب خَلفًا للدكتور اأنور يو�شف العبداهلل، وتكون مدة ع�شويته مكمِّ

�شلفه.

املادة الثانية
ُيعنيَّ يف جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب كل من:

1( الدكتور اإبراهيم محمد جناحي.
2( الدكتور عبدالرحمن عبداحل�شني جواهري.

3( ال�شيد خالد عمرو الرميحي.
4( الدكتور ر�شيد جا�شم عا�شور.

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات.
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املادة الثالثة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بـتـاريـخ: 11 رم�شان 1437هـ
املـوافـق: 16 يــونـيـــو 2016م



13
العدد: 3267 - الخميس 23 يونيو 2016

 قرار رقم )32( ل�سنة 2016
بتعيين مدير في وزارة المالية 

رئي�س جمل�س الوزراء:
ل  بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، 

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2007 باإعادة تنظيم وزارة املالية، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وزير املالية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتعنيَّ ال�شيدة نورة ح�شن اإبراهيم الع�شم مديرًا لإدارة �شوؤون الأمالك احلكومية يف وزارة املالية.

املادة الثانية
على وزير املالية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 10 رم�شان 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 15 يــــونيـــو 2016م
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 قرار رقم )33( ل�سنة 2016
بتعيين مدراء في هيئة البحرين لل�سياحة والمعار�ض

رئي�س جمل�س الوزراء:
لل�شياحة  البحرين  هيئة  وتنظيم  باإن�شاء   2006 ل�شنة   )62( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015،  واملعار�س، املعدَّ
ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
لة  بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )9( ل�شنة 2015 باإحلاق �شئون ال�شياحة بوزارة ال�شناعة والتجارة،

وعلى املر�شوم رقم )76( ل�شنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،
وعلى القرار رقم )18( ل�شنة 2013 بتعيني مدير يف وزارة الثقافة،

وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 2013 بتعيني مديرين يف وزارة الثقافة،
وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعنيَّ يف هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س ُكلٌّ من:
مديرًا لإدارة احِلَرف اليدوية. 1- ال�شيخة وفاء بنت �شيف بن �شقر اآل خليفة      

مديرًا لإدارة املرافق واخلدمات. 2- ال�شيد ه�شام علوي حمزة ال�شاكن               
مديرًا لإدارة ت�شويق وترويج املعار�س واملوؤمترات. 3- ال�شيد فوزي علي تلفت   

مديرًا لإدارة الت�شويق والرتويج ال�شياحي. 4- ال�شيد يو�شف محمد اخلان            

املادة الثانية
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

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

بـتـاريـخ: 14 رم�شان 1437هـ
املـوافـق: 19 يــونـيـــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )56( ل�سنة 2016

 ب�ساأن الترخي�ض باإن�ساء مركز مايكرو للتدريب
)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )25( ل�شنة 1998 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التعليمية والتدريبية 

اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )137( املنعقدة بتاريخ 2016/2/22،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب،

قرر الآتي:
مادة - 1-

با�شم مركز  والتقني  املهني  للتدريب  اإن�شاء مركز  باقري يف  لل�شيد/ غلوم علي محمد  �س  يرخَّ
مايكرو للتدريب MICRO TRAINING CENTER حتت �شجل جتاري )98768/1( ويقيَّد حتت قيد 

رقم )1/م.ت.خ/2016(  .

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

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 3 رم�شان 1437هـ
املــوافــق: 8 يــونيـــــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )58( ل�سنة 2016

 ب�ساأن لجنة البت في طلبات �سرف الأجهزة التعوي�سية
لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل املعاقني ،وتعديالته،

ل بالقرار  اإن�شاء وت�شكيل جلنة تقييم الإعاقة، املُعدَّ وعلى القرار رقم )50( ل�شنة 2010 ب�شاأن 
رقم )11( ل�شنة 2016، 

وعلى القرار رقم )64( ل�شنة 2010 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س باإن�شاء وت�شغيل مراكز 
ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والور�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة،

الأجهزة  �شرف  طلبات  يف  البت  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )25( رقم  القرار  وعلى 
التعوي�شية لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية،

قرر الآتي:
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�شحة قريَن كل منها ما 
مل يقت�ِس �شياق الن�س خالف ذلك: 

1- الوزير: الوزير املعني ب�شئون التنمية الجتماعية.
2- اللجنة: جلنة البت يف طلبات �شرف الأجهزة التعوي�شية لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف الوزارة املعنية 

ب�شئون التنمية الجتماعية.
3- الإدارة: اإدارة التاأهيل الجتماعي بالوزارة املعنية ب�شئون التنمية الجتماعية. 

مادة )2(
ل اللجنة برئا�شة الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي، وع�شوية كل من:  ت�شكَّ

1- رئي�س ق�شم خدمات ذوي الحتياجات اخلا�شة باإدارة التاأهيل الجتماعي          نائًبا للرئي�س.
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2- رئي�س ق�شم امل�شرتيات والعقود باإدارة املوارد املالية                                             ع�شًوا .

3- رئي�س ق�شم املراكز التاأهيلية والأكادميية واملهنية باإدارة التاأهيل الجتماعي      ع�شًوا .

4- رئي�س وحدة الرعاية والتاأهيل امليداين باإدارة التاأهيل الجتماعي                       ع�شًوا .
5- اأخ�شائي توظيف اأول باإدارة التاأهيل الجتماعي                                                 ع�شًوا .

مادة )3(
الأجهزة  ب�شرف  اخلا�شة  الطلبات  �شاأن  يف  والتو�شيات  القرارات  باإ�شدار  اللجنة  تخت�س  

التعوي�شية لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة.
                                                      

   مادة )4(
ال�شكرتارية  باأعمال  ويخت�س  اأو من خارجها،  اأع�شائها  بني  لها من  مقررًا  اللجنة  رئي�س  يعنيِّ 

والتح�شري لجتماعات اللجنة واإعداد محا�شرها.

   مادة )5(
ُت�شَرف الأجهزة التعوي�شية مبقت�شى قرار  ت�شدره اللجنة، بعد توافر ال�شرتاطات الآتية:

اأ( ال�سرتاطات اخلا�سة ب�ساحب الطلب:
1- اأن يكون بحريني اجلن�شية.

2- اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.
�س الإعاقة. 3- اأن يكون من �شمن قائمة امل�شتفيدين من مخ�شَّ

4- اأن ل يقل عمره عن �شنتني ول يزيد على �شتني �شنة.
5- اأن ل يزيد مقدار دْخِله اأو دْخل من يعيله على األف وخم�شمائة دينار �شهريًا عند تقدمي الطلب.

ب( ال�سرتاطات الأخرى: 
1- األ توجد جهة حكومية اأخرى تقوم بتوفري اجلهاز املطلوب �شرفه.

اإعداده  تاريخ  م�شت�شفى حكومي مل مي�س على  معتمدًا من  العربية  باللغة  تقريرًا طبيًا  م  يقدِّ اأن   -2
عامان، يو�شح نوع اإعاقته ونوع اجلهاز املطلوب �شرفه ومدى مالءمته حلالته.

بالن�شبة  وذلك  منه،  امل�شتفاد  اجلهاز  لنف�س  تقدمي طلب جديد  اإعادة  على  كاملني  عامني  مرور   -3
لطلبات الأجهزة التعوي�شية املتوفرة لدى الإدارة، ومرور اأربع �شنوات بالن�شبة لالأجهزة التعوي�شية 

دة مبوا�شفات خا�شة، مامل تر اللجنة خالفًا لذلك.  املزوَّ
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مادة )6(

وعلى  املطلوبة،  امل�شتندات  به  مرفقًا  لذلك  ُتعده  الذي  للنموذج  وفقًا  الإدارة  الى  الطلب  م  يقدَّ
تاريخ  اأولوية  بح�شب  اللجنة  على  املطلوبة  وامل�شتندات  لل�شروط  امل�شتوفاة  الطلبات  عر�س  الإدارة 

تقدميها.

مادة )7(

 تنظر اللجنة يف مدى حاجة �شاحب الطلب اإلى اجلهاز التعوي�شي ومدى قدرته على ال�شتفادة 
منه، على اأن ُت�شِدر اللجنة قرارها خالل �شهر من تاريخ تقدمي الطلب بقبول الطلب اأو رف�شه مع بيان 

اأ�شباب الرف�س، وتخِطر  الإدارة �شاحب الطلب بالقرار بكتاب مو�شى عليه بعلم الو�شول.

مادة )8(

يجوز ملن ُرِف�س طلبه اأن يتقدم بتظلُّم للوزير خالل �شهر من تاريخ اإخطاره برف�س الطلب، ويبت 
الوزير  يف التظلُّم خالل �شهر من تاريخ تقدميه، ويعترب عدم الرد على التظلُّم خالل هذه املدة مبثابة 

رف�س �شمني له.

مادة )9(

جتتمع اللجنة بناًء على دعوة من رئي�شها يف الزمان واملكان اللذين يحددهما، ويف حال غياب 
ه الدعوة لالجتماع من قبل نائب الرئي�س، ويكون اجتماع اللجنة �شحيحًا بح�شور اأربعة  الرئي�س توجَّ

على الأقل من اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه.
الأ�شوات  ت�شاوي  حالة  ويف  احلا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  وُت�شِدر   

ح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. يرجَّ

مادة )10(

للجنة دعوة َمن تراهم من ذوي اخلربة والخت�شا�س يف جمال عملها حل�شور اجتماعاتها دون 
اأن يكون لهم �شوت معدود فيما تتخذه من قرارات اأو تو�شيات.
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مادة )11(
الأجهزة  �شرف  طلبات  يف  البت  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )25( رقم  القرار  يلغى 

التعوي�شية لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة.

مادة )12(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية .

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

                                                   
�شدر يف : 8 رم�شان 2016هـــ
املـوافــق : 13 يـــونيـــو 2016م
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قرارات ال�ستغناء عن العقارات الم�ستملكة

قرار رقم )1( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )561( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1973/3086

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )561( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدة/ ح�شة بنت 
محمد الف�شالة، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1973/3086، والذي 
كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )2( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )592( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 2005/11293

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
زينب  ال�شيدة/  ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )592( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت 
محمد مظفر اإبراهيم، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2005/11293، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )3( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )555( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 2004/10407

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )555( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدتني/ مرمي 
املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم  ال�شرقي من  الرفاع  الكائن يف  ويا�شمني بنتي محمد جا�شم بوعجيل، 
اأحمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  قلعة  �شرقي  الإ�شكاين جنوب  امل�شروع  اأجل  من  كان  والذي   ،2004/10407

الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )4( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )626( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1969/2501

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )626( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/ �شالح بن 
علي بن �شالح و�شريكته، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1969/2501، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )5( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )621( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1976/2651

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )621( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/علي محمد 
علي �شامل، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1976/2651، والذي كان من 
اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة 

العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )6( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )573( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1963/918

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )573( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شادة/بركة بنت 
�شلطان بوميود واأولدها، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1963/918، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )7( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )572( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1962/1476

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
علي  ال�شيدين/  ملك  على  ال�شادر   2006 ل�شنة   )572( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت 
و�شند ابني جمعة بوغنوم، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1962/1476، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )8( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )574( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1361/1306

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )574( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيدين/علي و�شند 
ابني جمعة بوغنوم، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1361/1306، والذي 
كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال 

املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )9( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )563( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1981/384

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )563( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شادة/حمد را�شد 
عبداهلل بور�شيد و�شركاه، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1981/384، 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )10( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )570( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1955/1080

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )570( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/جمعة بن 
اأحمد خمي�س، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1955/1080، والذي كان 
لأعمال  لزومه  لعدم  الفاحت،  اأحمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  قلعة  �شرقي  الإ�شكاين جنوب  امل�شروع  اأجل  من 

املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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قرار رقم )11( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )611( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1963/1462

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )611( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/ محمد بن 
علي بن �شامل، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1963/1462، والذي كان 
لأعمال  لزومه  لعدم  الفاحت،  اأحمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  قلعة  �شرقي  الإ�شكاين جنوب  امل�شروع  اأجل  من 

املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف

قرار رقم )12( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )566( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 1972/753

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )566( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/جا�شم جمعة 
اأحمد، الكائن يف الرفاع ال�شرقي من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1972/753، والذي كان من اأجل 
امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة 

ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف



26
العدد: 3267 - الخميس 23 يونيو 2016

قرار رقم )13( ل�سنة 2015 بال�ستغناء عن العقار امل�ستملك 
بالقرار )588( ل�سنة 2006 وامل�سجل باملقدمة رقم 2004/4730

اإن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 
رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س املادة )31( منه قد 
قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )588( ل�شنة 2006 ال�شادر على ملك ال�شيد/م�شعل اأحمد 
 ،2004/4730 رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  من  ال�شرقي  الرفاع  يف  الكائن  قدير،  اإبراهيم  ح�شن 
والذي كان من اأجل امل�شروع الإ�شكاين جنوب �شرقي قلعة ال�شيخ �شلمان بن اأحمد الفاحت، لعدم لزومه 

لأعمال املنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع على كافة 

التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
وز ير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

م. ع�سام بن عبداهلل خلف
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )19( ل�سنة 2016

ب�ساأن اإلغاء الترخي�ض الممنوح لبنك اأبوظبي الوطني

محافظ م�شرف البحرين املركزي:
رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

)64( ل�شنة 2006،
يونيو  بتاريخ 14  الوطني  اأبوظبي  لبنك  املركزي  البحرين  املر�شل من م�شرف  الإخطار  وعلى   

2016 ب�شاأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح للبنك، 
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س وال�شيا�شات،

قرر الآتي:
مادة )1(

يونيو   22 بتاريخ  املمنوح  الوطني(  اأبوظبي  لـ)بنك  ترخي�س م�شرف قطاع جملة )فرع(  ُيلغى 
1977 وامل�شجل حتت ال�شجل التجاري رقم 7815.

مادة )2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ م�سرف البحرين  املركزي
ر�سيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 14 رم�شان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 19 يـــــونيــو 2016م
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م�سرف البحرين املركزي
 قرار رقم )20( ل�سنة 2016

في �ساأن تنظيم مزاولة ن�ساط اأمين ح�ساب م�سروع التطوير العقاري

محافظ م�شرف البحرين املركزي:
رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015، )64( ل�شنة 2006، واملعدَّ
وعلى القانون رقم )28( ل�شنة 2014 يف �شاأن التطوير العقاري،

وعلى املر�شوم رقم )6( ل�شنة 2015 بت�شمية الوزير املخت�س والوزارة املخت�شة واجلهة املخت�شة 
بتطبيق القانون رقم )28( ل�شنة 2014 يف �شاأن التطوير العقاري،

ال�شادرة  العقاري  التطوير  �شاأن  يف   2014 ل�شنة   )28( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 
بالقرار رقم )25( ل�شنة 2015،

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2015 يف �شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط اأمني ح�شاب م�شروع التطوير 
العقاري،

قرر الآتي:
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قريَن كل منها، ما 
مل َيْقَت�ِس �شياق الن�س خالَف ذلك:

1- القانون: القانون رقم )28( ل�شنة 2014 يف �شاأن التطوير العقاري.
�س  2- م�شروع التطوير العقاري: اأعمال تطوير العقارات وبيع الوحدات العقارية على اخلريطة املرخَّ

بها وفقًا لأحكام القانون.
العقاري  التطوير  اأعمال  له مبزاولة  �س  املرخَّ العتباري  اأو  الطبيعي  ال�شخ�س  الرئي�شي:  ر  املطوِّ  -3

املختلفة مثل البناء والبيع على اخلريطة.
�س له مبزاولة اأعمال التطوير العقاري الذي  ر الفرعي: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري املرخَّ 4- املطوِّ
يتولى  الذي  العقار  من  اأو جزء  كّل  لتطوير  بينهما  اتفاق  الرئي�شي مبوجب  ر  املطوِّ به  اإليه  يعهد 

تطويره.
5- البيع على اخلريطة: بيع الوحدات العقارية املفَرزة قبل اإن�شائها اأو اكتمال بنائها.
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ر واملودعني  6- ح�شاب امل�شروع: ح�شاب م�شريف با�شم م�شروع التطوير العقاري لإيداع املبالغ من املطوِّ
�س لبناء وتنفيذ امل�شروع. يخ�شَّ

�س لها من قبل م�شرف البحرين املركزي بتويلِّ اإدارة  7- اأمني ح�شاب امل�شروع: اأحد البنوك املرخَّ
ح�شاب امل�شروع.

الهند�شية  املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  من  املعتَمد  ال�شت�شاري  املهند�س  ال�شت�شاري:  املهند�س   -8
واملعنيَّ لالإ�شراف على م�شروع التطوير العقاري.

املالية  املوؤ�ش�شة  اأو  والبنك  امل�شرتي  ل،  املموِّ ر،  املطوِّ مثل  النقدية  احل�ش�س  اأ�شحاب  املودعون:   -9
الدائنة للم�شروع.

مادة )2(
يتولى اأمني ح�شاب امل�شروع اإدارة ح�شاب م�شروع التطوير العقاري يف حالة البيع على اخلريطة 
وفقًا لل�شوابط املن�شو�س عليها يف القانون وهذا القرار، ومل�شرف البحرين املركزي و�شع توجيهات 

اأخرى يف جملَّد التوجيهات اإذا دعت احلاجة لذلك.
 

مادة )3(
ُي�شرَتط يف اأمني ح�شاب امل�شروع ما يلي:

�س لها من قبل م�شرف البحرين املركزي. 1- اأن يكون اأحد بنوك التجزئة املرخَّ
2- اأن تتم اإدارة ح�شاب امل�شروع من قبل مكاتب البنك يف اململكة.

مادة )4(
ر الرئي�شي واأمني  يتم تعيني اأمني ح�شاب م�شروع التطوير العقاري مبوجب اتفاق كتابي بني املطوِّ
ح�شاب امل�شروع لإن�شاء ح�شاب م�شتقل با�شم كل م�شروع من م�شاريع التطوير العقاري، ويخِطر اأمني 

ح�شاب امل�شروع م�شرف البحرين املركزي بهذا التفاق الكتابي.

مادة )5(
يلتزم اأمني ح�شاب امل�شروع مبا يلي:    

1- عدم رْهن ح�شاب م�شروع التطوير العقاري لأيِّ �شبب من الأ�شباب.
2- عدم اإ�شناد اأو حتويل الأعمال اخلا�شة به كاأمني ح�شاب الواردة يف التفاق بينه وبني املطور الرئي�شي 
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لطرف ثالث اأثناء فرتة تنفيذ امل�شروع لأيِّ �شبب من الأ�شباب.
3- عدم ال�شماح بالطالع على البيانات واملعلومات املقيدة بال�شجالت لدى اأمني ح�شاب امل�شروع اأو 
اإدارة امل�شروع اإل للمودعني �شمن حدود البيانات واملعلومات اخلا�شة بكل مودع فقط، اأو تنفيذًا 

لأمر ق�شائي اأو بناًء على طلب من النيابة العامة.
باإيرادات  ف�شلية  بك�شوف  ال�شامل  البلدي  باملركز  الرتاخي�س  باإ�شدار  املعنية  الإدارة  تزويد   -4
ومدفوعات ح�شاب امل�شروع، واأية معلومات اأو بيانات تطلبها ل�شرورة الطالع عليها، مع مراعاة 

حكم الفقرة )ب( من املادة )6( من القانون.
ر الرئي�شي يف حالة اإنهاء التفاق اأو اإغالق ح�شاب امل�شروع لأيِّ �شبب  5- تقدمي ك�شف ح�شاب اإلى املطوِّ

من الأ�شباب قبل النتهاء من تنفيذ امل�شروع.
6-  يحتفظ بن�شبة )5%( من القيمة الن�شائية للم�شروع بعد ح�شول املطور على �شهادة الإجناز، ول 

ر اإل بعد انق�شاء �شنة من تاريخ احل�شول على هذه ال�شهادة. ت�شرف هذه الن�شبة اإلى املطوِّ
اأو امل�شرتين  ويجوز لأمني ح�شاب امل�شروع تقدمي خدمات مالية اأخرى مل�شروع التطوير العقاري 

مبراعاة التوجيهات التي ت�شدر يف جملَّد التوجيهات يف هذا ال�شاأن.

مادة )6(
يوَدع يف ح�شاب امل�شروع ما يلي:

رة مبعرفة املهند�س  1- مبلغ )20%( من القيمة التقديرية للم�شروع - مبا فيها قيمة الأر�س - املقدَّ
ال�شت�شاري، ويراعى عند ح�شاب هذه الن�شبة اعتبار كل مرحلة من مراحل تنفيذ امل�شروع م�شروعًا 

م�شتقاًل يف ذاته.
ر الرئي�شي من البنوك اأو املوؤ�ش�شات اأو �شركات التمويل يف حال  2- مبلغ اأي متويل يح�شل عليه املطوِّ

قيامه برْهن م�شروع التطوير العقاري. 
ر واملودعني. 3- كافة املبالغ املقدمة من املطوِّ

ُتعتَمد يف �شاأن اإجراءات الإيداع وال�شرف من ح�شاب امل�شروع ذات الإجراءات املعتَمدة لالإيداع 
املهند�س  اعتماد  بعد  اإل  امل�شروع  ال�شرف من ح�شاب  يتم  امل�شروع، ول  اأمني ح�شاب  وال�شرف لدى 

ال�شت�شاري للم�شروع.
ر  ول ُي�شاأل اأمني ح�شاب امل�شروع عن الأ�شرار النا�شئة عن اأيِّ اإجراء اأو فعل اأو امتناع من قبل املطوِّ
ر  ر الفرعي اأو املهند�س ال�شت�شاري، اأو عن الأ�شرار النا�شئة عن العالقة بني املطوِّ الرئي�شي اأو املطوِّ

ر الفرعي واأيٍّ من املودعني. الرئي�شي اأو املطوِّ
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مادة )7(
ر الرئي�شي واأمني ح�شاب  مع عدم الإخالل بحكم املادة )4( من هذا القرار، يف حالة اتفاق املطوِّ
اأن يخِطر اأمني ح�شاب امل�شروع م�شرف البحرين املركزي  امل�شروع على تغيري اأمني احل�شاب، يجب 

بذلك.
مادة )8(

ُيلغى القرار رقم )28( ل�شنة 2015 يف �شاأن تنظيم مزاولة ن�شاط اأمني ح�شاب م�شروع التطوير 
العقاري.

مادة )9(
على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

      
محافظ م�سرف البحرين  املركزي

ر�سيد محمد املعراج

�شدر بتاريخ: 14 رم�شان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 19 يـــونيـــــو 2016م
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اإعالنات اإدارة الم�ستثمرين

اعالن رقم )376( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية محدودة

 اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
ال�شركة ذات امل�شئولية  املحدودة  التي حتمل ا�شم )اإديوكري ل�شت�شارات ال�شوؤون التعليمية ذ.م.م(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91327، طالبني تغيري  ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ال�شخ�س الواحد، وذلك بعد تنازل ال�شيدة/ اأ�شماء بيبي عابد ح�شني �شاه �شاه عن كامل ح�ش�شها 
بال�شركة اإلى ال�شيدة/ �شيهيال �شيد عابد علي عابد، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000(  دينار 
بحريني،  واأن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركه )اإديوكري ل�شت�شارات ال�شوؤون التعليمية �س.�س.و( ملالكتها  

�شيهيال �شيد عابد علي عابد. 
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ

اإعالن رقم )377( ل�سنة  2016  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )اإيه اإل اأي ال�سويدي ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
اإي�شت(، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اإيه اإل  )ديلويت ندتو�س ميدل 
اأي ال�شويدي ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 51673، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  وفقًا لأحكام  املذكورة ت�شفية اختيارية،  امل�شئولية املحدودة  ذات 

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

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ

اإعالن رقم )378( ل�سنة  2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )اآي دي وورك�ض �ض.�ض.و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شعيد علي اأحمد علي املال للمحاماة وال�شت�شارات، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم 
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)اآي دي وورك�س �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71785، طالبًا باعتباره م�شفيًا قانونيًا لل�شركة 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  املذكورة 

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

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملوؤيِّ

اإعالن رقم )379( �سنة 2016 
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد 

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
مكتب توما�س اأند اأ�شو�شيت�س، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )كوالتي بيلينج اأند 
القيد  امل�شجلة مبوجب  �شالح،  ال�شيخ محمد  �شلمان عبداهلل  دانة  ملالكتها  �س.�س.و(،  كون�شرتك�شن    
رقم 92753، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة املذكورة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
جي  كي  )بي  �شركة  واإدخال  بحريني،  دينار   )50،000( اآلف  خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 
القاب�شة �س.�س.و(، ملالكها كالو بارامبيل غوبالن بابو راجان فافا �شريكًا يف ال�شركة ذات امل�شئولية 

املحدودة بن�شبة %49.
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ

اإعالن رقم )380( ل�سنة 2016
ب�ساأن نقل ملكية فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
�شاجو جورج اأوزيا�س، نيابة عن ال�شيد/ �شفر عبدالكرمي �شفر عبدالكرمي، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية 
املوؤ�ش�شته  ال�شابع من  الفرع  ملكية  نقل  ال�شيارات(، طالبًا  لكهرباء  بو�شابر  ا�شم )ور�شة  التي حتمل 
امل�شمى )مركز خدمات بو�شابر لل�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 13306-7 اإلى ال�شركة ذات 
امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )بو�شابر لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 

رقم 67440 ولي�شبح اأحد فروعها.
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ
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اإعالن رقم )381( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 
�سركة )جلوبال للفنادق �ض.�ض.و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )جلوبال للفنادق �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 52800، طالبة 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون 

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

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ

اإعالن رقم )382( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية
اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
للتجارة(،  املطلق  )منذر  ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  املطلق،  علي  بن  بن محمد  منذر 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 49912، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
الأن�شطة  ملزاولة  وذلك  بحريني،  دينار   )5،000( اآلف  خم�شة  مقدره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س 

التالية:
والأواين  واخلزفيات  القطع  )اأدوات  املتنوعة  اليدوية  وامل�شغولت  املنزلية  الأدوات  بيع  جتارة/   -1

الزجاجية والفخارية ...اإلخ(.
2- جتارة/ بيع الدراجات النارية وذات املحركات البخارية ال�شغرية.

3- جتارة/ بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية.
4- جتارة/ بيع معدات الت�شالت وقطع غيارها.

5- جتارة/ بيع معدات املعلومات والت�شالت بالتجزئة.
6- جتارة/ بيع لل�شاعات باأنواعها واملجوهرات وامل�شوغات.

رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ
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اإعالن رقم )383( ل�سنة  2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )األنب كابيتال بحرين �ض.م.ب.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
كابيتال  )األنب  ا�شم  حتمل  التي  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  عن  نيابة  وم�شاركوه،  التميمي 
لل�شركة ت�شفيتها  بحرين �س.م.ب.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75595، طالبًا باعتباره م�شفيًا 
ل�شنة  باملر�شوم بقانون رقم )21(  التجارية ال�شادر  ال�شركات  ت�شفية اختيارية وفقًا لأحكام قانون 

.2001
قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  اأن  امل�شفي  يعلن  بهذا 
 )335( املادة  بن�س  وعماًل   .2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات 
من قانون ال�شركات املذكور يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقدمي مطالباتهم اإليه، مدعومة 
بامل�شتندات الالزمة، خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:

ال�شادة/ مكتب التميمي وم�شاركوه
رقم الت�شال: 39716622 )00973(

املنامة – مملكة البحرين

اإعالن رقم )384( ل�سنة  2016  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 )بيت ال�ستثمار ال�سعودي القاب�سة �ض.م.ب.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
التي حتمل  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  نيابة عن  �شتيفينز(،  )مور  املهنية  الت�شامن  �شركة 
ا�شم )بيت ال�شتثمار ال�شعودي القاب�شة �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 63538، طالبة 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل 
التجاري، وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                                     
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ

اإعالن رقم )385( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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ال�شيدة/ نيلوفر اأحمد محمد توحيد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اإنرتجرين تكنولوجيز 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 80332، طالبة حتويل الفرع من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية 
ال�شيد/  من  لكل  مملوكة  ت�شبح  وبحيث  بحريني،  دينار   )100( مائة  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة، 
�شيد  احمد  عبداهلل  اأر�شد  وال�شيد/  اجلن�شية(،  )البحريني  الب�شتكي  رفيع  عبداملنعم محمد محمد 

ن�شيم جي اإم �شليم اهلل )البحريني اجلن�شية(.
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ

اإعالن رقم )386( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة

 )كون�سلت - يو اإنرتنا�سيونال ذ.م.م( 
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
التي حتمل  امل�شئولية املحدودة  ال�شركة ذات  نيابة عن  املهنية املتخ�ش�شة )مور�شتيفنز(،  الت�شامن 
ا�شم )كون�شلت - يو اإنرتنا�شيونال ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 63499، طالبة تخفي�س راأ�س 
املال ال�شركة والتي تزاول ن�شاط اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة، من ع�شرين األف )20،000( 

ق. دينار بحريني اإلى ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، وذلك مبوجب التقرير املايل املدقَّ
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ
 

اإعالن رقم )387( ل�سنة  2016  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة
 )بي بي �سي البحرين التجارية �ض.و.و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ا�شم )بي  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  ل�شركة  باعتباره م�شفيًا  �شلمان علي محفوظ،  محمد جعفر 
بي �شي البحرين التجارية �س.و.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 68054، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال 
ت�شفية �شركة ال�شخ�س الواحد ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون 

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

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ
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اإعالن رقم )388( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة 
 )غدير لإدارة الأعمال ذ.م.م( 

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  الأعمال  لإدارة  ا�شم )غدير  التي حتمل  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
األفني  اإلى  القيد رقم 63581، طالبة تخفي�س راأ�شمالها من ع�شرين األف )20،000( دينار بحريني 
)2،000( دينار بحريني، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

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

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ

اإعالن رقم )389( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه املحامي/ 
زهري عبداللطيف عبدالوهاب علي، نيابة عن ال�شيد/ كاظم عي�شى اأحمد ال�شعيد، �شاحب املوؤ�ش�شة 
الفردية التي حتمل ا�شم )تقنية احلجر(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 2232، طالبا حتويل الفرع رقم 
)3( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار 

بحريني، واإدخال ال�شيد/ وليد �شعد اإبراهيم منري )الأردين اجلن�شية( �شريكا يف ال�شركة.
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ

اإعالن رقم )390( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )فايف برو لإدارة املطاعم ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ح�شن علي اأحمد �شرحان، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )فايف برو لإدارة 
املطاعم ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96497، طالبًا باعتباره م�شفيًا لل�شركة املذكورة، اإ�شهار 
باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  اأعمال ت�شفيتها ت�شفية  انتهاء 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
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دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ

اإعالن رقم )391( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة

)هاي اإك�سرب�ض - هيكو/ ت�سامن(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )هاي اإك�شرب�س - هيكو(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 37097، طالبة 

تخفي�س راأ�شمالها من ع�شرة اآلف )10،000( اإلى األف )1،000( دينار بحريني.
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ

 اإعالن رقم )392( ل�سنة 2016
ب�ساأن نقل ملكية فرعني من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
�شوقي اأحمد ح�شن محمد الذوادي، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بندق لكي املالب�س(، 
)ملك  امل�شمى  املوؤ�ش�شة  من   39 رقم  الفرع  ملكية  نقل  طالبا   ،45856 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
للقرطا�شية( والفرع رقم 40 منها امل�شمى )ملك للتربيد( اإلى ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي 
حتمل ا�شم )كينج باك للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96757، ولي�شبحا من فروعها، 

مع تغيري ا�شم الفرعني امل�شار اإليهما اإلى )كينج باك للتجارة ذ.م.م(.
رة  املربِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملوؤيِّ

اإعالن رقم )393( ل�سنة  2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )نو�ساد التجاريه/ ت�سامن(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية نيابة عن �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )نو�شاد التجارية(، ملالكها 
مرت�شى نو�شاد و�شركاه، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 1579، طالبة باعتبارها م�شفية ل�شركة الت�شامن 

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

الالزمة، خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك على العنوان التايل:
ال�شادة / موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية
رقم الت�شال: 39622852 )00973(

املنامة – مملكة البحرين
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة عبداحل�سني عبداهلل اآل �سراج القاب�سة  ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة عبداحل�شني عبداهلل اآل �شراج القاب�شة  ذ.م.م  
رقم القيد: 100230                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة ال�شركات القاب�شة.

اأ - النقدي: - 1200 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- النور منكولبنن دايفد لقمان                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50( الن�شبة )%4.1667(
2- ح�شة حميد علي ال�شائغ       )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50( الن�شبة )%4.1667(
3- خريية عبداحل�شني عبداهلل عبداحل�شني          )بحرينية اجلن�شية(             

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50( الن�شبة )%4.1667(
4- رجاء عبداحل�شني عبداهلل عبداحل�شني           )بحرينية اجلن�شية(        

عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50( الن�شبة )%4.1667(
5- عبداحل�شني عبداهلل عبداحل�شني �شراج         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )14(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )700( الن�شبة )%58.3333(
6- نبيل عبداحل�شني عبداهلل عبداحل�شني           )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )%8.3333(
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7- ندى عبداحل�شني عبداهلل   عبداحل�شني         )بحرينية اجلن�شية(       
عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50( الن�شبة )%4.1667(

8- نهاد عبداحل�شني عبداهلل   عبداحل�شني        )بحرينية اجلن�شية(       
عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50( الن�شبة )%4.1667(

9- وليد عبداحل�شني عبداهلل   عبداحل�شني                )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )%8.3333(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
عبداحل�شني عبداهلل عبداحل�شني �شراج                                          )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
1- عبداحل�شني عبداهلل عبداحل�شني �شراج                  )بحريني اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة 
2- نبيل عبداحل�شني عبداهلل عبداحل�شني                        )بحريني اجلن�شية(               مدير 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة �ساينينج ماجنمنت ذ.م. م 

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة �شاينينج ماجنمنت ذ.م.م   
رقم القيد: 100229                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- �شيد جاويد اقبال جواد ار�شد علي  محمد                        )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )%10( اإجمايل احل�ش�س )100(  عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )50(       
2- كلثم �شامل ثاين   عا�شور                        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )18(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )900( الن�شبة )%90(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- �شيد جاويد اقبال جواد ار�شد علي  محمد                        )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- كلثم �شامل ثاين   عا�شور                       )بحرينية اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )جمتمعة(

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
1- �شيد جاويد اقبال جواد ار�شد علي محمد                        )بحريني اجلن�شية(         نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
2- كلثم �شامل ثاين   عا�شور                        )بحرينية اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
عي�سى ومح�سن للخدمات ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: عي�شى ومح�شن للخدمات ذ.م.م  
رقم القيد: 100228                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة دعم التعليم.

اأ - النقدي: - 500 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- عي�شى عبداهلل علي عبداهلل عي�شى 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�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
عي�شى عبداهلل علي عبداهلل عي�شى ال�شبع                        )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
1- عي�شى عبداهلل علي عبداهلل عي�شى ال�شبع                        )بحريني اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة 
2- مح�شن بن علي بن من�شور يحيا                        )�شعودي اجلن�شية(               نائب رئي�س جمل�س الإدارة 



44
العدد: 3267 - الخميس 23 يونيو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
مركز املعايل الطبي ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: مركز املعايل الطبي ذ.م.م  
رقم القيد: 100224                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: العيادات الطبية غري املتخ�ش�شة.

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

عنوان ال�شركة:
�شقة 12      مبنى 711      طريق 6015          الزجن

الهاتف: 17730960

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- ال�شيخة رانية علي عبداهلل اآل خليفة                        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )360(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )18000( الن�شبة )%90(
2- �شمية ح�شني عبدالرحمن ح�شني                        )بحرينية اجلن�شية(

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

املخولني بالتوقيع: 
1- ال�شيخة رانية علي عبداهلل اآل خليفة                        )بحرينية اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفردة(
2- �شمية ح�شني عبدالرحمن ح�شني                       )بحرينية اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )جمتمعة(

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
ال�شيخة رانية علي عبداهلل اآل خليفة           )بحرينية اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة ف�ساء اللوان للخدمات – ت�سامن-  ملالكها/ 

ح�سن عبداحل�سني الع�سفور و�سريكه
�سركة ت�سامن

ا�سم ال�سركة: �شركة ف�شاء اللوان للخدمات – ت�شامن-  ملالكها/ ح�شن عبداحل�شني الع�شفور 
و�شريكه  

رقم القيد: 100221                                        
تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  

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

اأغرا�ض ال�سركة: اإ�شالح املعدات الأخرى
اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور

�شناعة اأ�شناف متنوعة
غ�شيل وتلميع ال�شيارات

التخزين
اأن�شطة خدمات الدعم الأخرى لالأعمال.

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

عنوان ال�سركة:
�شقة 101       مبنى 930          طريق 5831             بوري

الهاتف: 34083433

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- ح�شن عبداحل�شني علي ح�شني �شلمان الع�شفور                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )60(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6000( الن�شبة )%30(
2- �شالح بن �شامل بن �شالح املويجد                        )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )140(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )14000( الن�شبة )%70(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(
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املخولني بالتوقيع: 
1- ح�شن عبداحل�شني علي ح�شني      �شلمان الع�شفور                        )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- �شالح بن �شامل بن �شالح املويجد              )�شعودي اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
1- ح�شن عبداحل�شني علي ح�شني      �شلمان الع�شفور                        )بحريني اجلن�شية(         ع�شو جمل�س الإدارة 
2- �شالح بن �شامل بن �شالح املويجد              )�شعودي اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة املو�سة املطلقة ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة املو�شة املطلقة ذ.م.م  
رقم القيد: 100220                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة:  جتارة/بيع امللبو�شات والأحذية والأ�شناف اجللدية

 جتارة/بيع لل�شاعات باأنواعها واملجوهرات وامل�شوغات.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -     

عنوان ال�سركة:
مبنى 621        طريق 77     جرداب

الهاتف: 39029055 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- دلل محمد ر�شي عي�شى محمد الكمي�س                        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )%51(
2-                         )بنغايل اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )%49(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

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

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
1-                                                                           )بنغايل اجلن�شية(        الع�شو املنتدب 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة كالركي للمقاولت د.م.م ملالكيها 

محمد عبدالنبي علي محمد كاظم و�سريكه 
عبداهلل بن علي بن عبداهلل ال ربيع

�سركة ذات م�سئولية محدودة

كاظم  محمد  علي  عبدالنبي  محمد  ملالكيها  د.م.م  للمقاولت  كالركي  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 
و�شريكه عبداهلل بن علي بن عبداهلل ال ربيع  

رقم القيد: 100219                                        
تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  

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

. اأغرا�ض ال�سركة: ت�شييد املباين 

اأ - النقدي: - 500 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- عبداهلل بن علي بن عبداهلل ربيع                        )�شعودي اجلن�شية(

الن�شبة )%40( اإجمايل احل�ش�س )200(  عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       
2- محمد عبدالنبي علي محمد كاظم                        )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )%60( اإجمايل احل�ش�س )300(  عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
محمد عبدالنبي علي محمد كاظم                        )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
1- عبداهلل بن علي بن عبداهلل ربيع                        )�شعودي اجلن�شية(         نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
2- محمد عبدالنبي علي محمد كاظم                        )بحريني اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
هارودز للمقاولت ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: هارودز للمقاولت ذ.م.م  
رقم القيد: 100217                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
. اأغرا�ض ال�سركة: ت�شييد املباين 

اأ - النقدي: - 600 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- �شالح عبدالر�شا جعفر علي ح�شني املعباد                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )200( الن�شبة )%33.3333(
2- عقيل عبدالر�شا جعفر علي ح�شن املعباد                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )200( الن�شبة )%33.3333(
3- محمد عبدالر�شا جعفر علي ح�شني املعباد                      )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )200( الن�شبة )%33.3333(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- �شالح عبدالر�شا جعفر علي ح�شني املعباد                        )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- عقيل عبدالر�شا جعفر علي ح�شن املعباد    )بحريني اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- محمد عبدالر�شا جعفر علي ح�شني املعباد  )بحريني اجلن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
1- �شالح عبدالر�شا جعفر علي ح�شني املعباد                        )بحريني اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة 
2- عقيل عبدالر�شا جعفر علي ح�شن املعباد    )بحريني اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة 
3- محمد عبدالر�شا جعفر علي ح�شني املعباد  )بحريني اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة ال�سلمان و �سعبان ذ.م.م
�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ال�شلمان و �شعبان ذ.م.م  
رقم القيد: 100216                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: الأن�شطة العقارية على اأ�شا�س ر�شوم اأو عقود

الأن�شطة القانونية
اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة

اأن�شطة وكالت حت�شيل املدفوعات ومكاتب الئتمان
ن�شاط الرتجمة.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- طالل عبدالعزيز ح�شن علي  �شعبان                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%50(
2- ليلى جا�شم محمد جواد ح�شن ال�شلمان                        )بحرينية اجلن�شية(

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

املخولني بالتوقيع: 
1- طالل عبدالعزيز ح�شن علي  �شعبان                        )بحريني اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- ليلى جا�شم محمد جواد ح�شن ال�شلمان           )بحرينية اجلن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
1- طالل عبدالعزيز ح�شن علي  �شعبان                        )بحريني اجلن�شية(         نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
2- ليلى جا�شم محمد جواد ح�شن ال�شلمان           )بحرينية اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة باكو ميا للمقاولت ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة باكو ميا للمقاولت ذ.م.م  
رقم القيد: 100215                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
. اأغرا�ض ال�سركة: ت�شييد املباين 

اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- فاطمة اإبراهيم محمود محمد �شريف                        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )60(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6000( الن�شبة )%60(
2-                         )بنغايل اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )%40(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- فاطمة اإبراهيم  محمود محمد �شريف                        )بحرينية اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفردة(
2-                         )بنغايل اجلن�شية(                                                   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
1- فاطمة اإبراهيم  محمود محمد �شريف                        )بحرينية اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  اجلن�شية(                 )بنغايل                           -2
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى: 14/2016/2034/2
تبليغ باحل�سور

توبلي   711 مجمع   1175 طريق   4160 مبنى   11 �شقة  ح�شن.  اأحمد  يو�شف  محمد  المدعي/ 
المدعي عليها/ اأحالم م�شعد اهلل. المغرب. مو�شوع الدعوى/الطالق

لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها المذكورة باأنه اإذا لم يح�شر في 
اأو يوكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها  جل�شة يوم 2016/6/26م 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية ال�سنية الولى

رقم الدعوى: 14/ 6/1950/2016
تبليغ باحل�سور

المدعية/ �شهام رمثان احمد �شعود. مبنى 1619 طريق 723 مجمع 1207 مدينة حمد مملكة 
البحرين. وجن�شيتها/ بحرينية. المدعي عليه/ مروان حاذه ال�شعود. مجهول العنوان. وجن�شيته 

�شوري. مو�شوع الدعوى/ الح�شانة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
الموافق  الربعاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنه  له  وكيال  يعين  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/6/22م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الأولى

رقم الدعوى: 9/2318/2016/14
تبليغ باحل�سور

 304 مبنى 2890 طريق 447 مجمع  احمد.  عبدالرحمن  الرحمن خان  �شفيق  منى  المدعية/ 
مجهول  اأحمد.  نثار  هارون  عليه/  المدعي  بحرينية.  وجن�شيتها/  البحرين.  مملكة  المنامة/ 

العنوان. وجن�شيته/ باك�شتاني. مو�شوع الدعوى/ الح�شانة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعي عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الربعاء 2016/6/22م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الأولى

رقم الدعوى: 7/05475/2015/14
تبليغ باحل�سور
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المدعية/ لطيفه خليفه مبارك �شريدة الدو�شري. �شقة 2 مبنى 3390 طريق 1052 مجمع 1210 
مدينة حمد/ مملكة البحرين. جن�شيتها: بحرينية. المدعي عليه/ علي معراج �شلمان العالق. 

مجهول العنوان. يحمل هوية رقم: 871209098. وجن�شيته/ قطري.
مو�شوع الدعوى /طلب متاأخر النفقة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين الموافق 2016/9/19م فاأن  يح�شر 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثانية

رقم الدعوى: 4/05079/2015/14
تبليغ باحل�سور

بحرينية.  جن�شيتها:  الم�شقاب.  زهره  وكيلتها  بوا�شطة  مياه.  با�شه  �شيد  �شاه  بي  المدعية/ 
المدعي عليها/ عرفان احمد ها�شمي. مجهول العنوان. وجن�شيته/ هندي. مو�شوع الدعوى /

طلب الح�شانة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعي عليها المذكورة اأعاله باأنه اإذا 
لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الحد 2016/9/18م فاأن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثانية

رقم الدعوى: 3/01828/2016/14
تبليغ باحل�سور

المدعية/ زينة اأميد علي محمد عزيز. بوا�شطة المحامي علي ح�شين ثامر. مكتب 51 الطابق 
البحرين.  مملكة   – الدبلوما�شية  المنطقة   317 مجمع   1705 طريق   668 مبنى  الخام�س 
 / العنوان وجن�شيته  فاروق. مجهول  زاهد ح�شين غالم  عليه/  المدعي  بحرينية.  وجن�شيتها/ 

باك�شتاني. مو�شوع الدعوى/ طلب متاأخر النفقة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2016/6/27م فاأن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثانية

رقم الدعوى: 9/00021/2016/14
تبليغ باحل�سور

الزلق مملكة  الدودحي. مبنى 1318 طريق 5729 مجمع 1057  ناجي  المدعي/ احمد �شالح 
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البحرين. جن�شيته: بحريني. المدعي عليه/ مالك احمد �شالح ناجي الدودحي �شقة 12 مبنى 
البحرين وجن�شيته بحريني. مو�شوع  – مملكة  ال�شرقي  الرفاع  2170 طريق 733 مجمع 907 

الدعوى/ نفقة واجبة.
اإذا  باأنه  اأعاله  المذكور  الثانية للمدعي عليه  ال�شنية  ال�شرعية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الحد الموافق 2016/6/26م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثانية

رقم الدعوى: 7/01938/2016/14
تبليغ باحل�سور

المدعي: احمد غلوم غريب كرم. رقمه ال�شخ�شي: 750900245. جن�شيته بحريني. مبنى 1723 
طريق 847 المحرق 208. المدعى عليها: م�س كان �شادق بور. رقم الجواز: 440979. جن�شيتها: 

اإيرانية. مجهولة العنوان بالجمهورية اليرانية ال�شالمية(. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة اأعاله 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يـوم الثنين 2016/10/24م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى

رقم الدعوى:9/02232/2016/14
تبليغ باحل�سور

المدعي: مالك علي محمد مح�شن الع�شفور. رقمه ال�شخ�شي: 730604640. جن�شيته بحريني. 
بوا�شطة المحامي على ابراهيم الع�شفور. مكتب 73 الدور 7 بناية �شركة ال�شياحة طريق 1701 
�شورية.  جن�شيتها:  دومان.  جودات    هناء  عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   317 مجمع 
رقمها ال�شخ�شي: 751233340. مبنى 2437 طريق 2346 المجمع 623 العكر. مو�شوع الدعوى: 

اثبات الح�شانة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة 
باأنه اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2016/9/27م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية الثالثة

رقم الدعوى:3/01618/2016/14
تبليغ باحل�سور

المدعية: زهراء عبدالعزيز مو�شى جعفر الم�شيمع. رقمها ال�شخ�شي: 880203579 جن�شيتها 
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بحرينية. مبنى 101 طريق 1602 مجمع 1216 مدينة حمد. المدعى عليه عبا�س عبداهلل حبيب 
احمد ح�شن. جن�شيته: بحريني. رقمه ال�شخ�شي: 870205374 مبنى 1492 طريق 2440 مجمع 
624 العكر. مو�شوع الدعوى: توفير �شكن. حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة 
البينة  ومنها  وقانونا  �شرعا  المقررة  الثبات  طرق  بكافة  المدعية  لتثبيت  للتحقيق  الدعوى 
عدم توفير المدعى عليه لل�شكن ال�شرعي وعدم انفاقه منذ تاريخ عقد القران وللمدعى عليه 
النفي بالطرق ذاتهالذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى 
الثنين  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  وكيال  له  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  المذكور  عليه 

2016/9/19م، فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية الأولى

رقم الطعن:18/2015/00183/7
تبليغ �سحيفة طعن

الطاعن: محمد رحان مياه كو�شير. وكيلها المحامي عي�شى بور�شيد. بوا�شطة وكيله المحامي 
عي�شى فرج البور�شيد. المطعون �شـدها: ابراج ادم للمقاولت. مجهول العنوان. طلبات الطاعــن: 
قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى من 
تقرره  ما  �شوء  على  الدعوى من جديد  في  النظر  لتعاود  الولى  العمالية  المحكمة  الى  جديد 
محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة 

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

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعــن: 5 /2015/00184/ 18
تبليغ طعن بالتمييز

فرج  المحامي عي�شى  وكيله  بوا�شطة  بور�شيد.  المحامي عي�شى  وكيله  الطـاعن: محمد طاهر. 
طلبات  العنوان.  مجهول  للمقاولت.  الو�شام  اوركيد  موؤ�ش�شة  �شدها:  المطعون  البور�شيد. 
الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة 
الدعوى من جديد الى المحكمة العمالية الولى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء 
ما تقرره محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعــن: 2015/00180/2/ 18
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

الطـاعن: كي�شور جي �شات�شديف. وكيله المحامي عي�شى فرج بور�شيد. بوا�شطة وكيله المحامي 
عي�شى فرج البور�شيد. المطعون �شـدها: �شركة بيفر انترنا�شيونال ليمتد مجهول العنوان. طلبات 
الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة 
الدعوى من جديد الى المحكمة العمالية الولى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء 
ما تقرره محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب 

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

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعــن :18/2015/00232/9
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

فرج  عي�شى  وكيله  بوا�شطة  بور�شيد.  عي�شى  المحامي  وكيله  مياه.  بونكي  محمد  الطـاعن: 
البور�شيد. المطعون �شـدها: بوابة الفا�شل للمقاولت. مجهول العنوان. طلبات الطاعــن: قبول 
الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى من جديد 
الى المحكمة العمالية الولى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء ما تقرره محكمة 
عن  المحاماة  اتعاب  �شامال  والم�شاريف  الر�شوم  �شدها  المطعون  ت�شمين  الموقرة.  التمييز 

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

وكيل محكمة التمييز
رقم الطعــن :2015/00251/5/ 18

تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز
فرج  عي�شى  المحامي  وكيله  بوا�شطة  بور�شيد.  عي�شى  المحامي  وكيله  عبدالغفار.  الطـاعن: 
�شكاًل  الطعن  قبول  الطاعــن:  طلبات  البناء.  لمقاولت  ايمن  ام  �شـدها:  المطعون  البور�شيد. 
لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة 
العمالية الولى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء ما تقرره محكمة التمييز الموقرة. 

ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لــذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من 
تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 
يرغب في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة 

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعــن :2016/449/9/ 10
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

الطـاعـن: عي�شى فرج بور�شيد. بوا�شطة وكيلته المحامية �شالحه عي�شى فرج ارحمه بور�شيد. 
المطعون �شـده: دانيال مون�شان. �شقة 2 مبنى 77  طريق 360 مجمع 318 

طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد �شامال ال�شباب الواردة عليه.
وفي المو�شوع نق�س الحكم المطعون فيه بال�شتناد لما �شابه من مخالفة القانون في التطبيق 
 8 المادة  ومن  ن�شا  الحكم  في  اثرت  التي  الجراءات  في  البطالن  لحالت  وكذلك  والتاأويل 
اوردته  بما  حكمًا  للطعن  والت�شدي  والثانية  الولى  بفقرتيها  الخت�شا�س  بقانون  ال�شادرة 
الطاعنة من ا�شباب وطلبات بمواد قانون المرافعات والقانون المدني والثبات وبالإحالة للدائرة 
لطلباتها.  الطاعنة  يوؤكد حقوق  فيه بحكما جديدا  لتق�شي  فيه  المطعون  الحكم  ا�شدرت  التي 
ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 

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

وكيل محكمة التمييز

رقم الطعــن:18/2015/00247/7
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

فرج  عي�شى  المحامي  وكيله  بوا�شطة  بور�شيد.  عي�شى  المحامي  وكيله  اهلل.  �شوايب  الطـاعن: 
البور�شيد. المطعون �شـده: �شالح وارث علي محمد رم�شان. مجهول العنوان. طلبات الطاعــن: 
الدعوى  واعادة  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  القانوني.  الميعاد  لتقديمه في  �شكاًل  الطعن  قبول 
من جديد الى المحكمة العمالية الولى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء ما تقرره 
محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعــن :18/2015/00194/2
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

وكيلته  بوا�شطة  خمي�س.  �شهزلن  المحامية  وكيلته  العقباوي.  محمود  �شعيد  محمد  الطـاعن: 
المحامية �شهزلن خمي�س. المطعون �شـدها: �شيدلية بوت�س. طلبات الطاعــن قبول الطعن �شكاًل 
لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة 
العمالية الولى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء ما تقرره محكمة التمييز الموقرة. 

ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي يرغب 
في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز. 

ليعلم 
 وكيل محكمة التمييز
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رقم الطعــن:18/2015/00289/2
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

وكيله  بوا�شطة  البور�شيد.  فرج  عي�شى  المحامي  وكيله  اوان.  �شهباز  محمد  مالك  الطـاعن: 
طلبات  الن�شيج.  ل�شناعة  �شيلتك�س  �شركة  �شـدها:  المطعون  البور�شيد.  فرج  عي�شى  المحامي 
الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة 
الدعوى من جديد الى المحكمة العمالية الولى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء 
ما تقرره محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شامال اتعاب 

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

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن :18/2015/00292/2
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

عي�شى  المحامي  وكيله  بوا�شطة  البور�شيد.  فرج  عي�شى  المحامي  وكيله  خان.  ايوب  الطـاعن: 
فرج البور�شيد. المطعون �شـدها: موؤ�ش�شة رمل الخليج للمقاولت. طلبات الطاعن: قبول الطعن 
�شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى من جديد الى 
المحكمة العمالية الولى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء ما تقرره محكمة التمييز 
درجتي  عن  المحاماة  اتعاب  �شامال  والم�شاريف  الر�شوم  �شده  المطعون  ت�شمين  الموقرة. 

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

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم التنفيذ: 4/07830/2012/04
بيع باملزاد العلني

بالجفير )ار�س ف�شاء(  الكائن  العقار  العلني  المزاد  التنفيذ عن و�شعها في  تعلن محكمة 
الم�شجل بموجب المقدمة رقم )15234/2006( والت�شجيل رقم )114836( الخا�س بالمحكوم 
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عليه/ ماهر عبدالكريم علي عبدالعال على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره -/1105680 
دينارًا. تاريخ المزايدة 2016/6/20. المكان: قاعة محكمة التنفيذ الرابعة

الوقت: ال�شاعة -/9 �شباحا.
فعلى كل من لديه رغبه في المزايدة بالت�شال بالدلل/ �شعيد �شابر عبدالحفيظ من�شور 

هاتف رقم 39176004
او ادارة التنفيذ بوزارة العدل خالل اوقات الدوام الر�شمي او بالح�شور بالتاريخ والمكان والوقت 

المحددين اعاله او وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 4/07830/2012/04.
قا�سي محكمة التنفيذ الرابعة

رقم التنفيذ: 8/8025/2011/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في جزر امواج والم�شجل 
 neil :بموجب المقدمة رقم )2006/13742( والوثيقة رقم )12479( والخا�س بالمحكوم عليه
geethanga desilva. وذلك في يوم   7/20/ 2016 على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره 

ــ/155000 األف دينارًا.
فعلى كل من لديه رغبة في المزايدة مراجعة الدلل يو�شف ح�شن �شالح المحميد/ هاتف 
التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والأوقاف في  اإدارة  اأو   ،)39905026/39270027(

اأوقات الدوام الر�شمي وذلك بموجب ملف اعاله.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 9/1852/2016/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليه موؤ�ش�شة 
العنوان محل A/67 مبنى 57 طريق 635 مجمع  التي تم حجزها في  ال�شيارات  لتاأجير  تميم 
306 قرب ا�شواق ميدوي وقد حددت المحكمة تاريخ 2016/7/19 للمزايدة عليها في مكانها 

والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة محمد ح�شن هاتف )39444828( اأو ادارة التنفيذ 

بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ رقم 9/01852/2016/04.
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم التنفيذ: 1167582/2014/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بالمحكوم عليه / احمد 
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ابوبكر محمد جناحي والم�شجل بموجب مقدمة رقم 1561/1996 والوثيقة رقم 52890 والكائن 
في منطقة الرفاع ال�شرقي )الحجيات( وذلك في يوم 2016/6/29م. 

 )39401450( هاتف  العلوي  �شوقي  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.2/11675/2014/04
قا�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 9/7794/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعــي: مارك فيرزونا. المدعى عليها/ �شركة مايا �شو كالتري �شيف. �س.ت 1-78394. �شفة 
الدعوى: مطالب عمالية.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/7/17م لنظر الدعوى ليعلم

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية
رقم الدعوى: 8/3634/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعــي: john david �س 448014590. المدعى عليها الول/ �شركة يوا�س ار لخدمات الحفر 
 paul nuttal /وغيره. المدعى عليه الثاني/ نعمان عبداهلل اأحمد النعيمي. المدعى عليه الثالث

kesterton. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/6/21م لنظر الدعوى ليعلم.

اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 6/3750/2016/02
تبليغ باحل�سور

يوا�س  �شركة  الول  عليها  المدعى  �س448014590.   peter morales domingue المدعــي: 
المدعى عليه  النعيمي  اأحمد  نعمان عبداهلل  الثاني/  المدعى عليه  الحفر وغيره.  ار لخدمات 

الثالث/ paul nuttal kesterton. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/6/21م لنظر الدعوى ليعلم.
اإدارة الدعوى العمالية
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رقم الدعوى: 5/08780/2016/02
تبليغ باحل�سور

وغيره.  الحفر  لخدمات  ار  يوا�س  �شركة  الول/  عليها  المدعى   .jayshree Shetty المدعــي: 
 paul nuttal الثالث/  عليه  المدعى  النعيمي.  اأحمد  عبداهلل  نعمان  الثاني/  عليه  المدعى 

kesterton. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/6/21م لنظر الدعوى ليعلم.
اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 4/3779/2016/02
تبليـغ باحل�سور

المدعــي: hoke saputra. المدعى عليها الول/ �شركة يوا�س ار لخدمات الحفر وغيره. المدعى 
 .paul nuttal kesterton الثالث/  عليه  المدعى  النعيمي.  اأحمد  نعمان عبداهلل  الثاني/  عليه 

�شفة الدعوى: مطالب عمالية.
لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/6/21م لنظر الدعوى ليعلم.
اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 3/3662/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعــي: lorne stoley. المدعى عليها الول/ �شركة يوا�س ار لخدمات الحفر وغيره المدعى 
 .paul nuttal kesterton الثالث/  عليه  المدعى  النعيمي.  اأحمد  نعمان عبداهلل  الثاني/  عليه 

�شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.
لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/6/21م لنظر الدعوى ليعلم.
اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 7/8826/2016/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعــي: cem minek. المدعى عليها الول/ �شركة يوا�س ار لخدمات الحفر وغيره.المدعى 
 .paul nuttal kesterton الثالث/  عليه  المدعى  النعيمي.  اأحمد  نعمان عبداهلل  الثاني/  عليه 

�شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.
لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/7/20م لنظر الدعوى ليعلم.
اإدارة الدعوى العمالية
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رقم الدعوى: 1/8829/2016/02
تبليـغ باحل�سـور

الحفر  لخدمات  ار  يوا�س  �شركة  الول/  عليها  المدعى   .ashok navanth chavan المدعي: 
 paul nuttal وغيره. المدعى عليه الثاني/ نعمان عبداهلل اأحمد النعيمي. المدعى عليه الثالث

kesterton. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/7/20م لنظر الدعوى ليعلم.

 اإدارة الدعوى العمالية
رقم ال�ستئناف: 7/3515/2015/03

رقم الدعـــوى: 7/1778/2012/02
اعالن باحل�سور

الم�شتاأنف: اأرابيتك م�شاواة ذ م م. الم�شتاأنف �شده: عبداهلل عبداللطيف محمد عبداهلل.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/09/07 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الولى

رقم ال�ستئناف: 7/965/2016/03
رقم الدعـــوى: 5/1347/2015/25

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف  الم�شتاأنف: حافظ علي محمد حاجيه.  العقارية، محامي  الفاتح  الم�شتاأنف: �شركة 

�شدها: لرين للقمي�شون.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/09/06 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم. 
قا�سي محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الولى

رقم ال�ستئناف: 3/4019/2015/03
رقم الدعـــوى: 9/789/2015/25

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: فوزية ح�شن مانع الدو�شري. الم�شتاأنف �شده الول: بدر علو�س محمد القحطاني. 

الم�شتاأنف �شده الثاني: �شوكه علي كاظم خان.
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لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/09/07 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الولى

رقم ال�ستئناف: 6/120/2016/03
رقم الدعـــوى: 9/3037/2015/02

تبليغ باحل�سور
 الم�شتاأنف: وزارة ال�شحة. الم�شتاأنف �شدها: ب�شمه نايف حرار.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
المحكمة  فاإن  لجل�شة 2016/09/18  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اإذا  باأنه 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الولى

رقم ال�ستئناف: 3/3968/2015/03
رقم الدعـــوى: 2/953/2015/02

تبليغ باحل�سور
اركاديو  �شده:  الم�شتاأنف  مقفلة.  �س.م.ب  الق�شيبي  عبدالرحمن  بن  فهد  �شركة  الم�شتاأنفة:   

جواكيوم فييرا فييرا فل.
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/09/18 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الولى

رقم ال�ستئناف: 2/3767/2015/03
رقم الدعـــوى: 1/11315/2012/02

اعالن باحل�سور
الم�شتاأنف: نا�شر م�شاعد احمد الخالدي. الم�شتاأنف �شدها: مريم علي ح�شين الفهيد.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/09/19 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الولى
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رقم ال�ستئناف: 7/3820/2015/03
رقم الدعـــوى: 1/3605/2004/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: فندق الخليج. وكيله كال�س جر�شلين. الم�شتاأنف �شده: جوزيف خوري.

لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/09/19 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الولى

رقم ال�ستئناف: 1/4247/2015/03
رقم الدعـــوى: 8/1015/2015/25

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف  احمد.  علي  عي�شى  مريم  وكيلتها  البوفال�شة.  محمد  مبارك  هيفاء  الم�شتاأنفة:   
�شده الول: فوؤاد مهدي كاظم مح�شن الحلواجي. الم�شتاأنف �شده الثاني: �شكرات كوميلوف. 

الم�شتاأنف �شده الثالث: محمد فوؤاد مهدي كاظم مح�شن الحلواجي.
المذكورين  �شدهم  للم�شتاأنف  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا 
اأو يعين وكياًل ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة 2016/09/20م فاإن  اإذا لم يح�شروا  باأنه  اأعاله 

المحكمة �شوف ت�شير بحقهم ح�شوريا لتعلموا. 
قا�سي محكمة ال�ستئناف الكربى املدنية الولى

رقم ال�ستئناف: 5/03662/2015/03
رقم الدعـــوى: 3/5591/2005/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف/ جعفر ح�شن احمد العطي�س وكيلته فاطمة عبداهلل جا�شم عبداهلل بحر. مكتب 54 
ازل  اأ�شلم  �شده/  الم�شتاأنف  الدبلوما�شية.  المنطقة   317 1705 مجمع  419 طريق  رقم  بناية 
621103209. منزل 1290 طريق 224 مجمع 302 المنامة. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف 
ل�شقوطها  الدعوى  �شماع  بعدم  مجددًا  والق�شاء  الم�شتاأنف  حكم  الغاء  المو�شوع  في  �شكال. 
بالتقادم مع اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي 
باإلزام الم�شتاأنف  باإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا برف�س الدعوى  التقا�شي. الحكم 

�شده بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.  
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/09/15. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الدائرة الثانية 
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رقم ال�ستئناف: 1/467/2016/03 
رقم الدعـــوى: 2/9698/2015/02 

اعالن باحل�سور
الم�شتاأنف/ الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. مكاتب برج الدبلومات التجاري – الطابق الأول 
ال�شئون القانونية – بناية 1565 طريق 1722 مجمع 317. وكيلها/ المحامي احمد محمد احمد. 
�شد الم�شتاأنف �شدها/ �شركة اي ا�س اي ايه ال�شرق الأو�شط لال�شت�شارات )�س. ت: 54389-1(. 
�شقة 31 مبنى 568 طريق 388 مجمع 317. الحكم: حكمت المحكمة: وقبل الف�شل في ال�شكل 
والمو�شوع بندب خبير محا�شبي من الجدول �شاحب الدور محمد ح�شين ال�شايب تكون مهمته 
الطالع على اأوراق الدعوى وما بها من م�شتندات وما ع�شى ان يقدمه الخ�شوم منها والنتقال 
الى ال�شركة الم�شتاأنف �شدها لبيان ما اإذا كانت ت�شتخدم عمال من عدمه وفي الحالة الولى 
تحديد عددهم وجن�شيتهم ورواتبهم ومدة عملهم وقيمة ال�شتراكات التاأمينية الم�شتحقة عنهم. 
لزوما  يرى  ومن  ومالحظاتهم  التداعي  طرفي  اأقوال  �شماع  ماأموريته  اأداء  �شبيل  في  وللخبير 
�شرورة  يرى  حكومية  غير  اأو  حكومية  جهة  اأية  اإلى  والنتقال  يمين  حلف  بغير  اأقواله  ل�شماع 
النتقال اإليها لالطالع على ما بها من م�شتندات ذات ات�شال بمو�شوع النزاع و�شول لوجه الحق 
فيه وكلفت الم�شتاأنفة  باإيداع مبلغ 200 دينار اأمانة للخبير خالل �شبعة ايام من تاريخ �شدور 
او  قبوله مهمته  الحكم اعالن  ت�شلمه �شورة  تاريخ  ايام من  وللخبير خالل ع�شرة  الحكم  هذا 
رف�شه لها وفي الحالة الولى ايداع تقريره خالل مدة ل تتجاوز �شتين يوما من تاريخ بدء عمله 
وحددت جل�شة 2016/6/27 في حال عدم �شداد الأمانة وجل�شة  2016/9/26 في حال �شداد 
لم يح�شر من  واإعالن من  الم�شاريف  الف�شل في  واأبقت  تقريره  الخبير  يقدم  المانة وحتى 

الخ�شوم بمنطوق هذا الحكم.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شدها اأو من ينوب 

عنها بالح�شور لجل�شة 2016/06/27.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف 2/3400/2015/03
رقم الدعوى 8/15112/2011/02 

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفين/ �شيام كومار وغيره وكياله المحاميان عي�شى فرج بور�شيد 541102877. المحامية 
�شالحة عي�شى فرج بور�شيد 811200329. مكتب 9-10 بناية 453 طريق 1518 المنامة 315 
حكمت  الحكم:  للمقاولت.  �شنيور  موؤ�ش�شة  �شدها/  الم�شتاأنف  �شد  البحرين.  اللوؤلوؤ/  �شارع 
المحكمة: وقبل الف�شل في �شكل ومو�شوع ال�شتئناف بتوجيه اليمين الحا�شمة للممثلة القانونية 
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للم�شتاأنف �شدها ال�شيخة اأمل اإبراهيم محمد اآل خليفة بال�شيغة التالية )احلف باهلل العظيم 
باأن الم�شتاأنف الرابع رافيندر ياداف لم يعمل لدي قط ول تربطني به عالقة عمل ول يوجد له 
ثمة اجور او م�شتحقات عمالية في ذمتي وانني لم ا�شتلم جوازات �شفر العاملين الم�شتاأنفين ول 
احتفظ بها لدي او لدى اأحد من تابعي واهلل على ما اقول �شهيد(. وحددت جل�شة 2016/6/29 
قلم  وعلى  الم�شروفات.  في  الف�شل  واأبقت  لحلفها  ب�شخ�شها  اليمين  اليها  الموجهة  لح�شور 

الكتاب اعالن من لم يح�شر من الخ�شوم بمنطوق الحكم.
عنها  ينوب  من  اأو  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/06/29.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف: 8/1685/2016/03
رقم الدعـــوى: 2/15517/2015/02

تبليغ باحل�سور
 1705 طريق   315 مبنى  التويجري،  عبدالكريم  المحامي:  البحرين،  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
 Yousif Abdulla �شده  الم�شتاأنف   .903 مكتب  التا�شع  الدور   – الدبلومات  برج   317 مجمع 
Munaazl 790313385، مبنى 5572 طريق 5215 مجمع 252 الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف 

والق�شاء  الم�شتاأنف  الحكم  واإلغاء  مو�شوعًا  قبوله   -2 القانوني.  الميعاد  في  لتقديمه  �شكاًل 
مجددًا باإلزام المدعي عليه باأن يوؤدي مبلغًا وقدره 314/534 دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ 
المطالبة حتى تمام ال�شداد. 3-اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة 

عن درجتي التقا�شي.
اأعاله  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/21 ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف: 1/1814/2016/03
رقم الدعـــوى: 6/8063/2015/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: 1- عبده م�شعد مثنى عيا�س.2- فايز م�شعد مثنى عيا�س، المحامي: ال�شيد يو�شف 
�شارع  الثاني  الطابق   26-25-22 مكتب  دعيج  ال�شيخ  بناية   ،580136965 الها�شمي  عي�شى 
البلدية 304 المنامة. الم�شتاأنف �شدهما: 1- خالد اإبراهيم اإبراهيم عي�شى 2- في�شل يعقوب 
قبول  الطلبات:1-  ال�شرقي.  الرفاع   903 مجمع   327 طريق   1267 منزل  المرباطي.  عبداهلل 
بتعديل  المو�شوع:  وفي   -2 ال�شكلية.  اأو�شاعه  م�شتوفيًا  الميعاد  في  لتقديمه  �شكاًل  ال�شتئناف 
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الحكم الم�شتاأنف ليكون المبلغ المق�شي به لكال الم�شتاأنفين -/4000 دينار بدًل من 400 دينار 
يوزع بينهما بالت�شاوي وليكون ا�شتئنافهما مرفوعًا في مبلغ النق�شان ومقداره -/3600 دينارًا 
والت�شامم  بالت�شامن  �شدهم  الم�شتاأنف  3-اإلزام  ال�شتئناف.  ر�شم  يحدد  ذلك  موجب  وعلى 

فيما بينهما بالر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأعاله  المذكوران  للم�شتاأنف عليهما  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شـور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/19 ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف: 8/2145/2015/03
رقم الــدعـوى: 6/2361/2015/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف  النم�شان.  احمد  المحامي/  وكيله  �س.�س.و،  موتورز  ريفيرا  �شركة  الم�شتاأنفة: 
قلم   -2  .691131287  MOHAMED SAWAHIR MOHAMED SHAREEF-1 �شدهما: 
كتاب المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى. الطلبات: 1-قبول ال�شتئناف �شكال لقيده في الميعاد. 
2- في المو�شوع ب�شفه اأ�شليه الق�شاء باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به برف�س الدعوى. 
الم�شتاأنفة  لتثبت  للتحقيق  ال�شتئناف  اإحالة  تنفيذية. احتياطيا:  اأ�شل �شورة حكم  اإ�شدار   -3

�شياع ال�شورة التنفيذية للحكم الم�شتاأنف وال�شماع ل�شهود الم�شتاأنفة.
اأعاله  المذكوران  للم�شتاأنف عليهما  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/20م ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف: 2/3199/2015/03
رقم الدعـــوى: 5/511/2015/01

اعالن باحل�سور
الم�شتاأنفة/ �شركة اللوؤلوؤ ال�شياحية وكيله المحامي حافظ علي، بوا�شطة المحامي. الم�شتاأنف 
�شدهم/ 1- �شركة مورانوا للعقارات لمالكها فاروق الموؤيد. وكيله المحامي اأيمن الموؤيد. 2-  
�شركة الكواكب للعقارات لمالكها فاروق الموؤيد. Kuran Vargese -3 4- �شركة اوركيد لمقاولت 
�شركة   -7 للتطوير.  اوكياتو�س  �شركة   -6 العقارية.  دفلويمنت  ريف  مارينا  �شركة   -5 البناء. 
اوكياتو�س فيوز. 8- �شركة اعناب العقارية. 9-�شالح خليفه عبدالرحمن الق�شيبي. 10-ال�شيد 
وقف  الدعوى/  �شفة  النعيمي.  احمد  مال  �شالح  11-احمد  المرزوق.  مرزوق  عي�شى  احمد 
ت�شرف. الطلبات: 1- الحكم بقبول ال�شتئناف �شكال تقديمه في الميعاد م�شتوفيا �شروطه. 2- 
الحكم  باإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء وفي المادة الم�شتعجلة باإلزام الم�شتاأنف �شده الأول 
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بوقف اإجراءات ت�شكيل وت�شجيل و اإ�شهار اإتحاد المالك محل التداعي ،وذلك في مواجهة باقي 
الم�شتاأنف �شدهم.3- اإلزام الم�شتاأنف �شدهم بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة 

عن درجتي التقا�شي.
والخام�س  الثالث  عليهم  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

والعا�شر المذكورين اأعاله بالح�شور بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/9/20 ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف: 9/1079/2015/03 
رقم الدعـــوى: 1/13008/2013/02 

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: يو�شف �شالح الدين �شاحب �شركة اإنتربراي�ش�س لتاأجير ال�شيارات. وكيلته المحامية/ 
الإقامة.  البلو�شي. مجهول  الأول: �شعد بن عبدالرحيم بن مراد  الم�شتاأنف �شده   . هدى �شعد 
الم�شتاأنف �شده الثاني: مح�شن عبدالرحيم بن مراد البلو�شي، مجهول الإقامة. الحكم: حكمت 
ليثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  �شكاًل  ال�شتئناف  بقبول  المحكمة 
الأول  الم�شتاأنف �شده  باأن  ال�شهود  بينها �شهادة  القانونية ومن  الإثبات  الم�شتاأنف بكافة طرق 
ا�شتاأجر منه ال�شيارة رقم 229221 نوع رانج روفر بتاريخ 2013/10/1، واأنه عهد للم�شتاأنف 
�شـده الثاني بقيادتها وهو ل يحمل رخ�شة �شياقة وت�شبب في حــادث اأدى اإلى التلفـيات المبينة 
بتـقرير المـرور المرفق باأوراق الدعوى ، وقام باإ�شالح �شيارته وال�شيارة الأخرى المت�شررة على 
نفقته الخا�شة واأنه لم ي�شملها غطاء التاأمين كما لم ينتفع بال�شيارة محل التداعي طيلة فترة 
اإ�شالحها والتي قدرها ب14 يوم، و�شرحت للم�شتاأنف �شدهما النفي بذات الطرق وحددت لبدء 
التحقيق جل�شة 2016/6/2 على اأن ينتهي في غ�شون ثالثة اأ�شهر من بدئه وندبت لإجرائه ع�شو 
الم�شروفات وعلى قلم  الف�شل في  واأبقت  ولرئي�شها ندب غيره عند القت�شاء،  الدائرة  يمين 

الكتاب اإعالن الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به .
لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدهما المذكوران اأعاله 
اأو يعينا وكياًل ينوب عنهما بالح�شور لجل�شة 2016/10/2 فاإن المحكمة  اإذا لم يح�شرا  باأنه 

�شوف ت�شير بحقهما ح�شوريا ليعلما.
قا�سي محكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/21140/2015/02
تبليغ باحل�سور

MARLIE AGOHOT DE GUZMAN، وكيل المدعي: �شفوت علي حنفي. المدعى  المدعي: 
عليها: عيادة الدكتور ح�شن عبدالنبي ال�شددي. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى:1/1230/2012/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: هرديب �شينج، وكيل المدعي: عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليها: ازهار للمقاولت 

والتجارة. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
اأعاله باأنها قد اعادة  لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة 

الدعوى للمرافعة وقد حددت جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 4/2793/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: محمد فا�شل عبدالنبي احمد الحبي�شي. المدعى عليه: �شبيد تايم لخدمات الحرا�شة 
ل�شاحبها علي محمد يو�شف جناحي. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/11/17 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى:9/1583/2016/02

تبليغ باحل�سور
ح�شين  محمود  جواد  المدعية:  وكيل   ،RHODORA NAVIGANTE ALLONAM المدعية: 
جالل.  مي  المحامية  عليه:  المدعي  وكيل  الو�شيمة.  مطعم  عليه:  المدعى  الها�شمي.  ها�شم 

مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
باأنها قد  ووكيلته  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

حددت جل�شة 2016/11/17 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى:8/7008/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: MA REGINA LYNN BAUTISTA، وكيل المدعي: ايمان علي احمد الحداد. المدعى 
عليه: ترتيل للتجارة العامة ل�شاحبها عالء عبدالنبي الع�شفور. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
عجلت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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النظر في الدعوى وقد حددت جل�شة 19-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 4/8405/2015/02
تبليغ باحل�سور

اوري�شا.  مطعم  عليه:  المدعى   .MOHAMMED SADIQUR RAHMAN ULLAH المدعي: 
مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية لطرفي الدعوى المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى:6/22954/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: PHILIP MICHAEL MURRAY DAY. وكيل المدعي: عبدالغني ال�شيد حمزة قاروني. 

المدعى عليها: �شركة مي�س اإنترنا�شيونال ال تي دي. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى على ان يكون العالن وفقا للحكم التمهيدي التالي: حكمت 
المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع با�شتجواب طرفي الدعوى في �شاأن م�شمون الت�شوية المقدمة 
من المدعي بالئحة الدعوى لال�شتي�شاح عما ت�شمنته الت�شوية من حقوق عمالية وماليه وعما 
 2016/6/7 جل�شة  وحددت  عدمه  من  بها  المدون  المبالغ  المدعي  واأ�شتالم  تنفيذها  تم  اذا 
لح�شورهما ل�شتجوابهما واأبقت الف�شل في الم�شروفات لحين الف�شل في المو�شوع وعلى قلم 

الكتاب اإعالن منطوق هذا الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى:9/5298/2014/02
تبليغ باحل�سور

بوحمود،  قا�شم  محمد  �شناء  المدعي:  وكيل  الخاجه،  امين  محمد  ابراهيم  ب�شار  المدعي: 
بن  �شالح  الزهراني،  �شعيد  بن  محمد  ال�شيخ،  جعفر  عادل  بارتنرز،  كابيتال  عليهم:  المدعى 
علي العواجي، احمد بن عبداهلل ال�شدي، خالد بن محمد الجربون، عبداللطيف بن عبداهلل بن 

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

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى:9/5533/2015/02
تبليغ باحل�سور

ال�شيد  عبدالعزيز  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى   ،SHAHEL AHMED JOGLU MIAH المدعي: 
للتجارة. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى على ان يكون العالن وفقا للحكم التالي: حكمت المحكمة 
وقبل الف�شل في المو�شوع: اأول: اإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعي عليها بكافة طرق الإثبات 
بما فيها �شهادة ال�شهود اأ�شتالم المدعي كافة م�شتحقاته المطالب بها وليثبت المدعي مقدار 
الجر وحيازة المدعي عليها جواز �شفره و�شرحت للمدعى نفي ما ع�شى اأن تثبته المدعي عليها 
بذات الطرق، وتحديد جل�شة  2016/6/8 للتحقيق على اأن ينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ 
الكتاب  للخ�شومة، وعلى قلم  الم�شروفات لحين �شدور حكم منهي  الف�شل في  واأبقت  بدئه، 
الم�شتندات  اأ�شل  بتقديم  المدعي  تكليف  ثانيا:  الحكم  بمنطوق  الخ�شوم  من  الغائب  اإعالن 

المقدمة منه بملف الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 9/8456/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: ح�شين يو�شف ح�شن يو�شف المطاوعة. المدعى عليها: �شركة تاك�شي العربية. مو�شوع 
الدعوى: دعوى عمالية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 9/8239/2016/02

فتـح دعوى تركـة املتويف
احمد نا�شر احمد ابراهيم ثامر

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى احمد نا�شر احمد ابراهيم 
ثامر. الرقم ال�شخ�شي: 640104479. 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 
لنظر  جل�شة 2016/10/13  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  ذمته  في 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 9/8671/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

MARY RAJAN VARGHESE

 MARY RAJAN المتوفاة  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
VARGHESE. الرقم ال�شخ�شي: 660306247. 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 2016/11/6 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 7/7174/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

علي عي�سى �سالح احلداد
المتوفى علي عي�شى �شالح الحداد  ال�شاد�شة عن فتح تركة  المدنية  الكبرى  تعلن المحكمة 
الرقم ال�شخ�شي: 811101657. 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 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 9/7366/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف
احمد محمد علي رحمة

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى احمد محمد علي رحمه الرقم 
ال�شخ�شي: 400105969. 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 2016/10/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 6/6910/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف
�سالح �سامل بو�سميط

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى �شالح �شالم بو�شميط الرقم 
ال�شخ�شي: 230007325. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
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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 2016/10/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعـوى: 1/214/2016/02

بدل فاقد لوثيقة عقارية
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعية زهراء محمود ا�شماعيل محمد. 
قد اأقامت هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالبة فيها الحكم باإ�شدار وثيقة 
 6691 رقم  الوثيقة  بموجب  المنامة  من  ال�شقية  منطقة  في  الكائن  للعقار  فاقد  بدل  عقارية 

والمقدمة رقم 3258/1976.
اإلى هذه المحكمة بطلب م�شفوع  اأن يتقدم  فعلى كل من لديه اعترا�س على طلب المدعية 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/10/13 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 2/4626/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

عي�سى عبداهلل محمد كمال
الرقم  ال�شاد�شة عن فتح تركة عي�شى عبداهلل محمد كمال  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 500005176. 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 2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 9/7825/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

علي مو�سى هالل الدروبي
الرقم  الدروبي.  مو�شى هالل  علي  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 630127565. 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 5/3045/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

بالل ح�سن محمد عثمان
الرقم  عثمان  محمد  ح�شن  بلل  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 610141015. 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 4/4902/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

خالد عبدالرحمن محمد �سعيد ال�سعيد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة خالد عبدالرحمن محمد �شعيد ال�شعيد 
الرقم ال�شخ�شي: 700404627. 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 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 9/8919/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى
محمد حافظ كاظم عبد

الرقم  عبد  كاظم  حافظ  محمد  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 870802135. 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 2016/11/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 3/7792/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

را�سد محمد يار محمد البلو�سي
محمد  يار  محمد  را�شد  المتوفى  تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 490048897. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
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كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/11 
لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 9/7318/2016/02

فتـح دعوى تركـة املتوفاة
منرية عي�سى علي الرا�سد اآل بن علي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفاة منيره عي�شى علي الرا�شد 
اآل بن علي. الرقم ال�شخ�شي: 420000364. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/10/9  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 4/6195/2016/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. ممثل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
اإلزام  طلب  الدعــوى:  �شفـة  العنوان.  مجهول  العمال.  لخدمات  مينا  �شركة  عليها:  المدعى 
اأتعاب  ومقابل  والر�شوم  دينارًا   106172/123 وقدره  مبلغا  للمدعية  يدفع  باأن  عليه  المدعى 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/13.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 5/16284/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعي الول: عبداهلل احمد عبداهلل باكرموم. المدعي الثاني: بندر عبداهلل مبارك باكرموم. 
وكيلتهم المحامية: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه الثاني: محمد يو�شف محمد هزاع 
مبلغا  للمدعية  يدفع  باأن  عليه  المدعى  اإلزام  طلب  الدعــوى:  �شفـة  العنوان.  مجهول  الكعبي. 

وقدره -/64000 دينارًا والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/13.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 9/3933/2016/02
ا�سدار بدل فاقد لوثيقة عقارية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة بان المدعي ال�شيخ �شعود بن احمد محمد 
الحمد اآل ثاني وغيره وكيلهم ح�شان علي احمد المحرقي �شد اإدارة الت�شجيل العقاري طلبوا 
رقم  العقارية  للوثيقة  فاقد  بدل  عقارية  وثيقة  باإ�شدار  عليها  المدعى  باإلزام  الحكم  فيها 

.)1965/175(
فعلى من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم باأوجه اعترا�شه للمحكمة المذكورة لجل�شة 

2016/10/12 م�شفوعا بالم�شتندات.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 3/21065/2015/02
ا�سدار بدل فاقد لوثيقة عقارية

عمر  عبداهلل  �شالم  �شافيه  المدعي  بان  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
وغيره وكيلهم احمد ح�شن خليفه العماري �شد اإدارة الت�شجيل العقاري طلبوا فيها الزام المدعي 
والوثيقة  1956/576م  المقدمة  بموجب  الم�شجل  العقار  عن  فاقد  بدل  وثيقة  باإ�شدار  علية 

1958/814م.
فعلى من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم باأوجه اعترا�شه للمحكمة المذكورة لجل�شة 

2016/10/23 م�شفوعا بالم�شتندات.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 7/14890/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

�شلمان  محمد  اإبراهيم  عي�شى  المحامي:  وكيلها  ال�شفار.  اإبراهيم  محمد  �شركة  المدعية: 
�شفـة  العنوان  مجهول  ذ.م.م.  المركزية  لالأ�شواق  البحرينية  ال�شركة  الأولى:  عليها  المدعى 

الدعــوى: ا�شهار افال�س.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/23.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 9/23463/2014/02
تبليـغ باحل�سـور

�شركة   .1 عليهم:  المدعى  عبدالرحمن.  را�شد  وكيله  التجاري.  الخليجي  الم�شرف  المدعي: 
ا�شنتك لالت�شالت ذ.م.م. 2. حمد ح�شين الفهد. 3. ح�شين علي الفهد �شفـة الدعوى: ديون.
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اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بالح�شور بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/9/26

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 7/05568/2016/02

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/06203/2016/02
تبليغ باحل�سور

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

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/04396/2016/02
تبليغ باحل�سور

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

13304.019 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/06187/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة الالجئون للتطوير العقاري. وكيل المدعي: علي محمد ح�شن ال�شيد علي كمال 
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الدين. المدعى عليه: NATIVIDAD MARTINEZ. �س.ب: 10174. مو�شوع الدعوى 22093.2 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 2/15372/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: جمال عي�شى احمد خليفه المال

المدعى عليه: خليفة عبداهلل المناعي. �شاحب/ المناعي لل�شفريات وال�شياحة مكتب 1 مبنى 40 
�شارع 341 مجمع 304. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 15262.771 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/03437/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى عليه: محمد عبداهلل احمد الكويد. مبنى 
الدعوى  مو�شوع  لالألمنيوم.  ا�شيل  موؤ�ش�شة  �شاحب  العي�س  ابو   607 مجمع   1 طريق  475اأ 

10655.694 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/25لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة 

رقم الدعوى: 4/03426/2016/02
تبليغ باحل�سور

انترنا�شيونال  مرحبا  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
رقم ال�شجل: 26518. مبنى 215 طريق 117 مجمع 701 توبلي �شاحبها ع�شام علي ابراهيم 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 19769.902  الدعوى: طلب  مو�شوع  عبدالعال. 

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

جل�شة 2016/9/25لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة



80
العدد: 3267 - الخميس 23 يونيو 2016

رقم الدعوى: 8/07252/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: نواف محمد يو�شف محمد ال�شيد. المدعى عليها 
�شركة مجموعة الخالد والعثمان الدولية. مبنى 44 طريق 1701 مجمع 314 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 26604 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 6/01674/2016/02
تبليغ باحل�سور

 VINU KULANGARAPARAMBIL عليه:  المدعى  لالت�شالت.  الم�شتقبل  �شركة  المدعية: 
VELAYUDHAN. الرقم ال�شخ�شي 891126686. �شجن جو المركزي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/9/8 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 5/07097/2015/02
تبليغ باحل�سور

عي�شى  عبدالعزيز  عمار  المدعي:  وكيل  عواجي.  عبداهلل  ابراهيم  عبداهلل  محمد  المدعي: 
�شلمان ح�شن. المدعى عليها: �شالبور للتجارة. رقم ال�شجل: 611. مبنى 372 طريق 45 مجمع 
304 المنامة يمثلها م�شطفى العو�شي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10000 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/9/6لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/13576/2015/02
تبليغ باحل�سور

علي  عليه:  المدعى  حيدر.  عبا�س  ح�شن  المدعي:  وكيل  جعفر.  ح�شين  علي  زهراء  المدعية: 
مو�شوع  ال�شحة.  وزارة   - الطبي  ال�شلمانية  مجمع  ال�شحة.  وزارة  ال�شالح،  عبداهلل  مح�شن 

الدعوى: طلب مبلغ 5500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/9/25لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعـوى: 5/2431/2016/02

تبليـغ باحل�سـور
 -1 عليهم:  المدعى  �شويطر.  خليفة  مي  المحامية  وكيلته:  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
�شركة الفواكة الطازجة. 2- �شركة اأ�شواق العائلة ال�شعيدة. �شارع 18 مبنى 1681 مجمع 321 

الق�شيبية. �شفـة الدعــوى: ديون.
بالح�شور  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/16
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 2/3430/2016/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعي: الهيئة العامة للتـامين الجتماعي. المدعى عليه: �شركة �شكراب مولد المحدودة. مبنى 
1546 طريق 5141 مجمع 951. �شفـة الدعــوى: ديون.

بالح�شور  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/16

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/8677/2016/02

فتح دعوى تركة املتوفى
�سعيد فار�ض �سعيد عيد العيد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى �شعيد فار�س �شعيد عيد العيد 
الرقم ال�شخ�شي: 310028078. 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 2016/10/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 5/8813/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

جميد ح�سن اأحمد عبا�ض
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى مجيد ح�شن اأحمد عبا�س. الرقم 
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ال�شخ�شي: 470021128. 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 2016/10/9لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 9/18923/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: معمل الزنج لاللب�شة. مبنى 78 طريق 
19 مجمع 709 توبلي. �شفـة الدعــوى: ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/9 ليعلم.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/19111/2015/02

فتح تركة املتوفى
GREG WILSON MUJAR HONRADO

 GREG WILSON MUJAR تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
HONRADO. ورقمه ال�شخ�شي 650131061. 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 2016/10/9 لنظر 

الدعوى
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 9/18802/2015/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعي: ثامر خمي�س محمد المقلة. وكيلته: المحامية دعاء اأحمد الع�شمي. المدعى عليه: وليد 
عبداهلل القبي�س. الدمام حي ابن خلدون مملكة العربية ال�شعودية. �شفـة الدعوى: ديون.

بالح�شور  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/9

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/2658/2016/02

فتح تركة املتوفى
Muhammad arshad nadeem

 Muhammad arshad nadeem تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى
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الرقم ال�شخ�شي: 670633755. 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 2016/9/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 8/605/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى

مح�سن اأحمد مح�سن اأحمد
اأحمد           اأحمد مح�شن  المتوفى مح�شن  تركة  فتح  الثانية عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 280015186. 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 2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 6/19200/2014/02
اثبات ملكيته للعقار

نا�شر  ال�شيد علي جواد  المدعي عدنان  باأن  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
وكيلته المحامي هدى المهزع. قد اأقام الدعوى رقم 6/19200/2014/02 �شد المدعى عليه 

جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري.
طالبن فيها اثبات ملكيته للعقار الكائن في �شترة والثابت حدودا وم�شاحة ومعالم وفق تقرير 

الم�شح رقم ق م/ �س د/2014/6079 الموؤرخ 2016/4/14 والخارطة المرفقة به.
لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعي اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة2016/10/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 6/6907/2016/02
تبليـغ باحل�سـور

المدعي: لوي�س فيتون. وكيله: المحامي �شعد ال�شمالن. المدعى عليه: موؤ�ش�شة نابولي التجارية 
�شقة 15 �شارع 2832 مبنى 2504 مجمع 428 ال�شيف. �شفـة الدعــوى: ديون.

بالح�شور  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/9.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 9/03527/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ال�شيخ خالد �شلمان عبداهلل اآل خليفه 
الرقم ال�شخ�شي: 201603237. مجمع 318 المنامة �شاحب موؤ�ش�شة الرمال الذهبيه - مكتب 

34 مبنى316 طريق 1805. مو�شوع الدعوى: ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/7001/2016/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  المحدودة.  برامكو  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الدعوى  مو�شوع  المنامة.   315 مجمع   1506 طريق   2 �شقة   137 مبنى   .7820-1 ال�شخ�شي: 

ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 2 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/13231/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شالمه علي ح�شين �شباع. الرقم ال�شخ�شي: 630065993. مبنى 2393اأ طريق 440 مجمع 704 
اأتعاب  �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84.467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/16386/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ERIC LLOYD TAYLOR. الرقم ال�شخ�شي: 721333486. مبنى 1 �شقة 1 طريق 382 مجمع 

342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 105 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
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المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/18566/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MANIR المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
 337 مجمع   3729 طريق   1289 مبنى   .860346552 ال�شخ�شي:  الرقم   .ABDUR RAHIM
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 192.306 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/12983/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: NIPHAPHORN THIANGYOTHA. الرقم ال�شخ�شي: 770643426. مبنى 2417 �شقة 
24 طريق 2831 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.25 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/14252/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
GUNJAN KUNWAR. الرقم ال�شخ�شي: 800456890. مبنى 277 طريق 383 مجمع  عليه: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 117.867 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   303

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة



86
العدد: 3267 - الخميس 23 يونيو 2016

رقم الدعوى: 9/14807/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: عمار عزت ح�شين قطه. الرقم ال�شخ�شي: 780611454. مبنى 998 طريق 2720 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 323.747 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   327

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/11123/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميناتليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
KADIR DOKUYUCU. الرقم ال�شخ�شي: 610723448. مبنى 143 �شقة 8 طريق 36  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   333.767 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدراز.   542 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/12124/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: محمد جمعه محمد جمعه العيا�شي. الرقم ال�شخ�شي: 650062868. مبنى 925 طريق 
2517 مجمع 456 كرانة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 932.936 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/14866/2015/02
تبليغ باحل�سور

 SHAMEER :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
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ال�شخ�شي: 840573766. مبنى 1893 طريق 4154 مجمع  الرقم   .MUKKATH MEETHAL

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 301.894 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   341
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/16333/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 910619298. مبنى 3 طريق 382 مجمع  الرقم   .ELVIS GERALDO RIVERA

342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 61.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/08213/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 780470494. مبنى 2935 طريق 243  الرقم   .GURURAJ PURUSHOTHAM

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   873.83 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/13836/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 342 مجمع   382 طريق   1 مبنى   .790702606 ال�شخ�شي:  الرقم   .BRIANNE THOMAS

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.503 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/17212/2014/02

تبليغ باحل�سور
 LEN :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها
BUG ATAN CATAMBIS. الرقم ال�شخ�شي: 830187910. مبنى 1152 طريق 2113 مجمع 

321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77.01 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 1/18284/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
في�شل ميرزا علي المولني. الرقم ال�شخ�شي: 871003791. مبنى 1576 طريق 3218 مجمع 
1032 المالكية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 266.791 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/13372/2014/02
تبليغ باحل�سور

 ARIF :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
HOSSAIN ABDUR RAB. الرقم ال�شخ�شي: 840577834. مبنى 2125 طريق 989 مجمع 

والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 370.844  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   909
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 8/20281/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ال�شيد 
قا�شم عمران مح�شن دروي�س ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 841207305. مبنى 1018 طريق 1817 
مجمع 1601 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 340.241 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى

رقم الدعوى: 9/11826/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
 156 مبنى   .740845667 ال�شخ�شي:  الرقم   .CHRISTOPHER SATULAN عليه:  المدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   268.128 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع   4005 طريق 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/14170/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
�شقة 51 طريق  مبنى 215  ال�شخ�شي: 810234777.  الرقم   .ALLISTER D SOUZA عليه: 
1907 مجمع 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 172.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/14327/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها 
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 4209 طريق   359 مبنى   .580075664 ال�شخ�شي:  الرقم  الف�شل.  محمد  عبداهلل  علي  زهره 
مجمع 542 الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 177.85 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/14239/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: علي داود �شلمان عبدالح�شن طوق. الرقم ال�شخ�شي: 831205741. مبنى 1262 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   351.703 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1018 مجمع   1813

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/14565/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: حبيب بختيار �شفر جعفر محمد. الرقم ال�شخ�شي: 760132909. مبنى 1405 
طريق 3645 مجمع 363 بالد القديم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 229.674 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/13399/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: عادل ميرزا انام محمد. الرقم ال�شخ�شي: 881213365. مبنى 1057 طريق 1537 مجمع 
815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 672.15 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/18384/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
محمد علي ح�شن خاتم. الرقم ال�شخ�شي: 750706180. مبنى 1325 طريق 4321 مجمع 643 
النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 141.003 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/14447/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 45 �شقة  مبنى 937  ال�شخ�شي: 790931931.  الرقم   .AXEL ANDREAS LERNER عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   107.333 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   333 مجمع   3318 طريق 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/14168/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 sh. Isa Avenue طريق   144 مبنى   .731026772 ال�شخ�شي:  الرقم   .ZHU YISHU عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   170.467 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع: 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 5/08190/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: نجاه 
اراء غالم ح�شن غالم نبي. الرقم ال�شخ�شي: 720407079. مبنى 628 �شقة 5 طريق 1011 
مجمع 410 ال�شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 865.377 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/08407/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد 
�شرور ا�شماعيل ال�شماعيل. الرقم ال�شخ�شي: 661033660. مبنى 82 طريق 1702 مجمع 317 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 168.405 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/08218/2014/02
تبليغ باحل�سور

 KARA:المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
MARIE WALKER. الرقم ال�شخ�شي: 841143110. مبنى 1 طريق 382 مجمع 342 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 781.204 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/13746/2014/02
تبليغ باحل�سور

 RYAN:المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
 342 مجمع   382 طريق   1 مبنى   .780753976 ال�شخ�شي:  الرقم   .REGACHO PULIDO
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المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 113.107 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/18381/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: �شالح 
ال�شخ�شي: 791129748. مبنى 170 طريق 3707 مجمع 537  الرقم  ال�شريف.  محمد ه�شام 
بني جمرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333.765 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/18825/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 601121341. مبنى 2639 طريق  الرقم   .LYNDON DELA CRUZ DANOOG

577 مجمع 705 توبلى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 130.84 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 7/16952/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ب�شام 
الرفاع   906 4230 مجمع  691 طريق  مبنى   .621023175 ال�شخ�شي:  الرقم  الجلبوط.  بهيج 
الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126.726 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/17198/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: احمد 
�شمير احمد توفيق �شالم. الرقم ال�شخ�شي: 780828747. مبنى 1039 طريق 77 مجمع2098

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 278.995 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/13753/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ROBERT POE MAGDASAL ATUTUBO. الرقم ال�شخ�شي: 910518157. مبنى 1 طريق 
382 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 177.36 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/13843/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MANAF KAKKRALI ASHARAF. الرقم ال�شخ�شي: 820517020. مبنى 118 �شقة 1 طريق 
905 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 217.104 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/13354/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
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ح�شن �شيد جاب اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 780850769. مبنى 3063 طريق 5767 مجمع 557 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   81.306 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البديع. 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/13363/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه:  يا�شن 
المنامة. مو�شوع  ال�شخ�شي: 870725530. مبنى 532 طريق 210 مجمع 302  الرقم  هجام. 

الدعوى: طلب مبلغ 312.652 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/08177/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ح�شام 
الدين احمد �شيد عبدالوهاب. الرقم ال�شخ�شي: 640112927. مبنى 25 طريق 83 مجمع 505 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  مبلغ 704.323  الدعوى: طلب  مقابة. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/08399/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MARY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
JANE CABANBAN. الرقم ال�شخ�شي: 851136354. مبنى :1418 طريق 840 مجمع 308 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 270.844 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/13666/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: ABDUL RAUF. الرقم ال�شخ�شي: 730172929. مبنى 4370 طريق 2165 مجمع 321 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1275.65 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/14395/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: MUHAMMAD SIDDIQUE. الرقم ال�شخ�شي: 580501469. مبنى 2446 طريق 238 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   878.993 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/20178/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد 
 303 مجمع   23321 �شقة   1088 مبنى   .880144530 ال�شخ�شي:  الرقم  دود.  بخيت  �شليمان 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 321.733 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 3/08398/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 408 �شقة   544 مبنى   .810239655 ال�شخ�شي:  الرقم   .ELIZABETH IMPRESS LEETE

الر�شوم  مع  دينارًا   168.04 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   338 مجمع   3817 طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/16433/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
COOPER PHILLIP SANDEEN SMITH. الرقم ال�شخ�شي: 920918751. مبنى 1 طريق 

382 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 143.39 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/08194/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد 
جاد حمدان خليفه. الرقم ال�شخ�شي: 891022104. مبنى 147 �شقة 21 طريق 2004 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 827.322 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   320

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/08195/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: علي 
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عبدالعزيز احمد مكي طريف. الرقم ال�شخ�شي: 870409727. مبنى 511 �شقة 2 طريق 4021 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   851.982 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدراز.   540 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/08209/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شقة 18 طريق  ال�شخ�شي: 870631713. مبنى 107  الرقم  نبهان.  ابو  بالل خير علي خ�شر 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 910.947 دينارًا مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  4103 مجمع 941 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/08201/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ايمن 
ا�شامه طه عبدالرزاق الرفاعي. الرقم ال�شخ�شي: 930814614. مبنى 269 طريق 3603 مجمع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   857.513 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .936

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/13231/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شالمه علي ح�شين �شباع. الرقم ال�شخ�شي: 630065993. مبنى 2393اأ طريق 440 مجمع 704 
اأتعاب  �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84.467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 1/13764/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
انجنتا هويل. الرقم ال�شخ�شي: 201421262. مبنى 1 طريق 382 مجمع 342 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 210.396 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/12500/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: SHAIKH USMAN MAMLEKAR. الرقم ال�شخ�شي: 690936729. مبنى 100 
الر�شوم  مع  دينارًا   204.333 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   332 مجمع   3201 طريق 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/13849/2014/02
تبليغ باحل�سور

 JOSE :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
RAYMUNDO AGUILERA. الرقم ال�شخ�شي: 770801412. مبنى 1 طريق 382 مجمع 342 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 188.422 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 3/13763/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبنى  ال�شخ�شي: 201422298.  الرقم  بردولي.  ابراهيم محمد  بدر محمد  بنمومن،  وي�شال 
693 �شقة 15 طريق 3519 مجمع 335 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 346.365 دينار مع 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/16947/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: امل 
محمد حبيب حاجي عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 771108370. مبنى 572 طريق 2912 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 482.431 دينارًا مع  729 جرداب. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/15095/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: زينب عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: خلف 
مجمع   1627 طريق   1479 مبنى   .841009430 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شاعي.  علي  خلف  ب�شام 
1216 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 97.272 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/22901/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: علي ا�شماعيل 
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�شماهيج   236 مجمع   365 طريق   2117 مبنى   .901101435 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  قمبر 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 152.815 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 5/08304/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه: ماربيال لإدارة 
مهدي  ل�شاحبها  الجنبية   571 مجمع   .201413301 ال�شخ�شي:  الرقم  والمقاهي.  المطاعم 
عبدالعزيز مبنى 1098 طريق 7130. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 924.051 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/09185/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه: الطائر ال�شريع 
للم�شاريع. الرقم ال�شخ�شي: 29991. مبنى 778 �شقة 2 طريق 3919 مجمع 339 المنامة ل�شاحبه 
جا�شم محمد عيد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 925.41 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/15378/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: رقيه من�شور 
 633 مجمع   3313 طريق   1 �شقة   396 مبنى   .670054550 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  �شلمان 
المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 170.92 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/17197/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
انجلينا تنجلو تيقناكو. الرقم ال�شخ�شي: 201422484. مبنى 1072 طريق 3620 مجمع 436 

ال�شيف
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.037 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/17218/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: مريم 
ال�شخ�شي: 900204524. مبنى 22 طريق 223 مجمع  الرقم  الحايكي.  ابراهيم يو�شف  خليل 
111 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.922 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/17204/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
عبداهلل يو�شف علي جناحي. الرقم ال�شخ�شي: 780404629. مبنى 865 طريق 2110 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   578.758 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 9/13345/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JAYCON MENDOZA TUMANG. الرقم ال�شخ�شي: 770171311. مبنى 701 طريق 143 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   387.769 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 4/06576/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شقة   9214 مبنى   .201411017 ال�شخ�شي:  الرقم  رحمان.  �شديق  مد  لتي  عالم  جهنجير 
133 طريق 1449 مجمع 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 185.47 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/12063/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليها: موؤ�ش�شة الجودة الرقمية لتقنية المعلومات. الرقم ال�شخ�شي: 54779. مبنى 593 طريق 
2 مجمع 212 المحرق ل�شاحبتها هنادي بودهي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 536.329 دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/11610/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه 
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 555 مجمع   5542 طريق   1979 مبنى   .26394-1 ال�شخ�شي:  الرقم   .ALHIDAYA FOR U
البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 9/12358/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
ال�شخ�شي: 650635612 مبنى 924  الرقم   .JUANITO SANTIAGO DE GUZMAN عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   264.208 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شلماباد.   702 مجمع   231 طريق 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/15449/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
طريق   36 مبنى   .920708897 ال�شخ�شي:  الرقم  العجمي.  راهيه  محمد  عي�شى  ح�شن  عليه: 
801 مجمع 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 253.32 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/04271/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شقة 13 طريق 6315 مجمع 363 بالد  المعلوماتية ذ.م.م. مبنى 614  البرامج  لتقنية  بن�شار 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 270.29  الدعوى: طلب  مو�شوع  القديم. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/14564/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: محمد نبيل من�شور احمد الراعي. الرقم ال�شخ�شي: 900135700. مبنى 1669 
الر�شوم  مع  دينارًا   1067.019 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   229 طريق 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/14663/2015/02
تبليغ باحل�سور

 AL المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
JAWDER CONNST. الرقم ال�شخ�شي: 16908. مبنى 494 طريق 715 مجمع 207 المحرق. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 257.616 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/14259/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مبنى 663 طريق  ال�شخ�شي: 800711505.  الرقم  اهلل.  �شريف م�شطفى محمد خلف  عليه: 
713 مجمع715. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 418.549 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/04182/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 



106
العدد: 3267 - الخميس 23 يونيو 2016

�شركة دوانكو ذ.م.م. مبنى 990 �شقة 12 طريق 613 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 263.133 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 4/13586/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
انور ال�شيدح�شن جعفر ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 630804800. مبنى 618 �شقة 18 طريق 5421 
مجمع 754 بورى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 176.235 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/13723/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
علي عبداهلل محمد. الرقم ال�شخ�شي: 530067021. مبنى 22 طريق 801 مجمع 308 المنامة
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 228.386 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 8/07059/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: احمد علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 540038652. مبنى 320 �شقة 22 طريق 3607 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   130.826 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   336

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

جل�شة 2016/6/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 1/13831/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
طريق   2574 مبنى   .890807159 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  عبدالكريم  عبا�س  احمد  ح�شين 
939 مجمع 120. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 308.036 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/11674/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: بينج فون. الرقم ال�شخ�شي: 1-78341. مبنى 1041 طريق 415 مجمع 1204 مدينة حمد 
ل�شاحبتها فريدة عتيق محمد عنبر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1227.42 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/12415/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: KRISHNARAJ SEKAR. الرقم ال�شخ�شي: 740125591. مبنى 826 طريق 102 مجمع 
128 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226.081 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/08602/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
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عليه: SURENDRA PRADHAN. الرقم ال�شخ�شي: 850254213. مبنى 3266 طريق 5112 
مجمع 816 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 484.83 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/04204/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: خولة 
الهادي �شبعي. مبنى 107 طريق 4103 مجمع 941 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/18671/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 185 مبنى   .740148583 ال�شخ�شي  الرقم   .MATWANKAR MAQBOOL ABDUL GANI

دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 185.351  المنامة. مو�شوع  �شقة 21 طريق 2506 مجمع 325 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/08183/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: يون�س 
علي را�شد الف�شل الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 921106661. مبنى 708 طريق 3323 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 949.201  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   933

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/03795/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
طريق   1853 مبنى   .850307910 ال�شخ�شي:  الرقم  �شالح.  احمد  �شالح  ح�شن  �شالح  عليه: 
2339 مجمع 623 العكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77.287 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/05118/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: خالد مبارك فرج �شعد الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 841002495. مبنى 256 طريق 53 
مجمع 552 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 128.9 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/07359/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى 
عليه: موؤمن �شليمان محمد. الرقم ال�شخ�شي: 791101436. مبنى 1777 �شقة 21 طريق 2427 
مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 61.7 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 2/10902/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: عبداهلل �شعيد عبده ال�شوفي. الرقم ال�شخ�شي: 740139002. مبنى 63 طريق 19 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   567.53 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   923

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/05101/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ZAIN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
BALOCH. الرقم ال�شخ�شي: 201504576. مبنى 11 طريق 5005 مجمع 505 مقابة مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 520.316 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/11443/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ابراهيم 
محمد ابراهيم خلف المطاوعة. الرقم ال�شخ�شي: 791204731. مبنى 891 طريق 1716 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 416.575  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   917

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/04026/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: �شميرة 
جعفر زينل فيوزاد. مبنى 3244 طريق 1443 مجمع 714 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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257.933 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/04433/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: اأحمد 
ال�شعيد عبد القادر ح�شن �شقر. مبنى 950 �شقة 14 طريق 3318 مجمع 333 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 519.862 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/04199/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: موجاتابا 
بالو�س. مبنى 1625 طريق 775 مجمع 507 مقابة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 519.896 دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/10493/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: حاتم نبيل مهران بيومي. الرقم ال�شخ�شي: 820357308. مبنى 42 طريق 2015 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 143.276 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   320

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة 
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رقم الدعوى: 3/15220/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شقة 11 طريق 360 مجمع 360  مبنى 77  ال�شخ�شي: 6-56633.  الرقم  الوكرة.  الكترونيات 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 152.163  الدعوى: طلب  الزنج. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/07116/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 690703554. مبنى 113 طريق 36  الرقم  ال�شيخ جعفر.  عادل جعفر محمد علي 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   136.783 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدراز.   536 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 7/09564/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: محمد مح�شن ناجي احمد ثمه. الرقم ال�شخ�شي: 880328894. مبنى 3081 طريق 1448. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 316.39 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/03328/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 7729 طريق   1026 مبنى   .840700288 ال�شخ�شي:  الرقم  مطر.  محمد  مطر  محمد  ح�شن 
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مجمع 477 ال�شاخورة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 313.507 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 2/10001/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: عبداهلل عبدالعزيز اطحيطر �شايل ال�شرديه. الرقم ال�شخ�شي: 940712709. مبنى 73 
طريق 86 مجمع 902 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1087.26 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/10650/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 1207 مبنى   891005188 ال�شخ�شي:  الرقم  الطويل.  عبدالوهاب  احمد  عبدالوهاب  زينب 
الر�شوم  مع  دينارًا   203.517 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جرداب.   729 مجمع   3357 طريق 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/21256/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: محمد يحيى عبدالحي عالء الدين. الرقم ال�شخ�شي: 810218054. مبنى 103 �شقة 1 
الر�شوم  مع  دينارًا   453.365 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع   1802 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/05118/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: PARIDA BIMBO ABIDEN. الرقم ال�شخ�شي: 680162143. مبنى 405 �شقة 41 طريق 
1805 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.12 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/03564/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: احمد التجاني ال�شو فرحنا. مبنى 1158 طريق 812 مجمع 808 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1361.56 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/05886/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني. المدعى 
عليه: عبداهلل يو�شف عبداهلل يو�شف الجناحي. مبنى 1390 طريق 1624 مجمع 1216 مدينة 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   607.378 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد. 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/20911/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
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�شقة 32 طريق  ال�شخ�شي: 630068780. مبنى 2659  الرقم  الثلجي.  تمو  عليها: مريم خلف 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 302.938 دينارًا مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  3953 مجمع 939 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/12805/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: عبدال�شالم عبدعلي محمد احمد المعلم. الرقم ال�شخ�شي: 810906597. مبنى 
1855 طريق 840 مجمع 608 واديان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.667 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/05732/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: محمد احمد يو�شف عفيفي. الرقم ال�شخ�شي: 790633574. مبنى 808 �شقة 22 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   285.06 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   205

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 2/03906/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة البطاقة كارد كومباني �س م ب م. وكيل المدعية: رباب عبدالنبي العري�س المدعى 
عليه: ابراهيم هالل الهالل. الرقم ال�شخ�شي: 201407365. �شارع المير - حي الجامعه - 
مدينه الظهران. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2028.46 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 4/04018/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة البطاقة كارد كومباني. وكيل المدعية: رباب عبدالنبي العري�س. المدعى عليه 
نادر را�شد محمد النا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 201407336. مبنى لوت�س 5 فيال 119 جده مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3922 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/04020/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  العري�س.  المدعية: رباب عبدالنبي  البطاقة )كارد كومباني(. وكيل  المدعي: �شركة 
عليه: محمد �شالح عبداهلل الغ�شيري. الرقم ال�شخ�شي: 201407348. مبنى عمارة الغ�شيري 
مع  دينارًا   4258.664 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جده.  الربوة-  حي  ماجد-  المير  �شارع 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 5/15071/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: با�شم علي جعفر عبداهلل ابوادري�س. الرقم ال�شخ�شي: 700034080. مبنى 1274 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 168  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  3326 مجمع 333 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 4/06105/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
ال�شخ�شي: 821319027. مبنى 589 طريق 210 مجمع 302  الرقم   .SHAHBAZ ALI عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 491.025 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/05650/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبداهلل احمد را�شد �شقر ال ثاني. الرقم ال�شخ�شي: 620118938. مبنى 659 �شقة 31 طريق 
2115 مجمع 221 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 395.9 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/06989/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 216 مجمع   1611 طريق   .700104143 ال�شخ�شي:  الرقم  خمي�س.  علي  عبداهلل  �شالم  عليه: 
المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.375 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/03905/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة البطاقة )كارد كومباني �س .م.ب .م(. وكيل المدعية: رباب عبدالنبي العري�س
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مول  الرا�شد  �شارع   .201407321 ال�شخ�شي:  الرقم  الفتني.  يو�شف  ا�شماعيل  عليه:  المدعى 
خلف الم�شجد - مبنى الجوهرة - حي الجوهرة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2024.32 دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/04097/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة البطاقة )كارد مومباني(. وكيل المدعية: رباب عبدالنبي العري�س. المدعى 
عليها: وكالة ريمان لل�شياحة وال�شفريات. الرقم ال�شخ�شي: 201407984. ل�شاحبها فهد محمد 
زبد �شليمان. مبنى 37 �شارع العمودي - حي الحمرا – جده. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5383 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/04082/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: �شركة البطاقة كارد كومباني. وكيل المدعية: رباب عبدالنبي العري�س. المدعى عليه: 
المير  �شارع   12 فيال   .201407355 ال�شخ�شي:  الرقم  القحطاني.  عبداهلل  ح�شين  عبداهلل 
�شلطان - حي الزهراء - مدينة جده. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2110.538 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 6/03904/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  العري�س.  عبدالنبي  رباب  المدعية:  وكيل  كومباني.  كارد  البطاقة  �شركة  المدعية: 
الم�شيف  ال�شخ�شي: 201407367. منزل حي  الرقم  اباالخيل.  عليه: احمد عبداهلل من�شور 
�شارع عبداهلل بن ايوب – الريا�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4180.217 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 1/03946/2014/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة البطاقة )كارد كومباني �س.م.ب.م(. وكيل المدعية: رباب عبدالنبي العري�س 
الخمي�شة  �شارع   .201407323 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شمري.  مرزوق  رخي  خلف  عليه:  المدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   2748.294 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حايل.  مدينة   - الق�شيم  �شارع 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 4/08375/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: هيفاء 
علي عبدالكريم باقر عبدالكريم. الرقم ال�شخ�شي: 830407880. مبنى 407 �شقة 22 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   279.715 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   815 مجمع   1513

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/03510/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
BALAN RAMAKRISHNAN. الرقم ال�شخ�شي: 700352414. مبنى 9 طريق 1177 مجمع 

431 جبلة حب�شي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 435.56 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
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رقم الدعوى: 6/03540/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: م�شرف الرافدين. وكيل المدعي: �شهى اكرم احمد حاجم الخزرجي. المدعى عليه: 
محمد جميل ابراهيم علي ال�شالح،جا�شم محمد عبداهلل عبداهلل علي. مبنى 11690 �شقة 1 
طريق 3434 مجمع 434 كرباباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2616.613 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 1/12495/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: MUHAMMAD WALAYAT MUHAMMAD ELLAHI. الرقم ال�شخ�شي 690342187. 
مبنى 1303 طريق 6721 مجمع 967 القرين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200.072 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/09151/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
جا�شم محمد علي ح�شن مح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 930707087. مبنى 1887 �شقة 11 طريق 
2124 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 392.94 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/15018/2015/02
تبليغ باحل�سور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
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المدعى عليه: JUN LORD BARILLO CABINGAN. الرقم ال�شخ�شي: 800646398. مبنى 
124 �شقة 11 طريق 14 مجمع 916 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 167.677 دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 9/21108/2015/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  للتاأمين.  الخليج  اتحاد  �شركة  عليها:  المدعى  مبارك.  �شعيد  حارب  عائ�شة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  المنامة. مو�شوع  ال�شخ�شي: 10155. مبنى 104 طريق 383 مجمع 316 

4000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 3/07960/2015/02
تبليغ باحل�سور

 ISMET :المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
 2015 طريق   72 �شقة   557 مبنى   .420904182 ال�شخ�شي:  الرقم   .YILDIRAY VARDAR

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   204.06 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   320 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة
رقم الدعوى: 3/07960/2015/02

تبليغ باحل�سور
 ISMET:المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
 2015 طريق   72 �شقة   557 مبنى   .420904182 ال�شخ�شي:  الرقم   .YILDIRAY VARDAR

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   204.06 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   320 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 



122
العدد: 3267 - الخميس 23 يونيو 2016

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية العا�سرة

رقم الدعوى: 8/07344/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: محمد عبدالحميد علي ابراهيم العرادي. مبنى 2283 طريق 1145 مجمع 711 توبلي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 125 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/9/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/07004/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: MASUM MD SHOFIQUR RAHMAN. مبنى 1834 طريق 1732 مجمع 301 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.986 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/9/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/07016/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
المنامة مو�شوع  FARUK MONIRUZZAMAN. مبنى 1419 طريق 1280 مجمع 301  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 247.128 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/9/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/06510/2016/02
تبليغ باحل�سور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
الوداعي
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المدعى عليها: عذراء عي�شى عبداهلل �شالم الحلواجي. مبنى 341 �شقة 13 طريق 604 مجمع 
606 الخارجية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 317.466 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/9/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/07419/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شيتي  المدعي: 
عبدالرحمن عبداهلل �شاكر عوده. مبنى 503 �شقة 11 طريق 3611 مجمع 436 ال�شيف. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2196.29 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/9/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/06877/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليها: ريم من�شور احمد عبداهلل علي. مبنى 1212 طريق 4240 مجمع 742 عالي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 322.497 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/06947/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
الدعوى:  الحد. مو�شوع  �شليمان. مبنى 240 طريق 411 مجمع 104  وليد جمعه محمد  عليه: 

طلب مبلغ 261.393 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/9/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 2/04528/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة اتحاد الخليج للتاأمين. وكيل المدعية: فريد غازي جا�شم رفيع. المدعى عليه 
طريق   828 مبنى   .810937905 ال�شخ�شي:  الرقم   .QAMAR UL HASSAN TAJ KHAN

1032 مجمع 310 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/9/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 7/06168/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: ح�شان علي احمد المحرقي. المدعى عليهما: 
اآل خليفة. مبنى 2102 �شقة  ابراهيم محمد  ال�شيخه ريم عبدالرحمن  بيكابو.  2-  1- هدايا 
1119 طريق 2825 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4317.5 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليهما المذكوران اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/06238/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني. المدعى 
عليه: ح�شن علي احمد حبيب ال ربيع. مبنى 105 �شقة 22 طريق 3521 مجمع 304 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 487.781 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/06472/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة   302 مجمع   125 طريق   2 �شقة   1852 مبنى   .MUHAMMAD SULEMAN
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الدعوى: طلب مبلغ 240.384 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/05612/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: محمود يعقوب يو�شف جا�شم. المدعى عليهم: 1- 
موؤ�ش�شة بوابة النيزك لمواد البناء 2- احمد عبداهلل محمد عبداهلل ابراهيم 3- امينه ابراهيم 
عبدالرحيم ابراهيم ثامر. مبنى 1191 طريق 5443 مجمع 764 بوري. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 4247.125 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/02900/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فهد �شقر الدو�شري. مبنى 169 �شقة 46 طريق 1405 مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 271.851 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/03448/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: RAHUL MISHRA. مبنى 8 طريق 701 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 304.071 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/02750/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ب�شمه جمعه عبدالكريم احمد بنيان. مبنى 714 طريق 1410 مجمع 814 مدينة عي�شى

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 207.122 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/03302/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: MUHAMMAD AFZAL. مبنى 3248 طريق 249 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 466.782 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/03299/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: IMRAN KHAN. مبنى 1033 �شقة 31 طريق 5122 مجمع 351 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 309.677 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/03380/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   304 مجمع   463 طريق   3371 مبنى   .JISHAR HYDRALI عليه: 

طلب مبلغ 374.471 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
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جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/03286/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مو�شوع  المنامة   302 مجمع   243 طريق   2868 مبنى   .VINODKUMAR DHUNNA عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 369.005 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/03309/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: IRIKKALI MOHANAN K.B. K.B. MENON. مبنى 1675 �شقة 81 طريق 2120 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 339.812 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   321

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

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/03456/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: ح�شين علي عامج محجوب. مبنى 446 طريق 817 مجمع 908 الرفاع الغربي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 511.004 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/03304/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
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عليه: محمد حمد �شلطان. مبنى 212 طريق 3308 مجمع 633 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 1422.112 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 3/03323/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليها: موؤ�ش�شة التوفير التجارية. مبنى 1660 طريق 2120 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 653.676 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/03026/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
انترفور�س �شيكورتي. مبنى 827 �شقة 22 طريق 833 مجمع 827. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/12259/2013/02
تبليغ باحل�سور

�شركة  عليها:  المدعى  الترانجة.  جعفر  محمد  المدعية:  وكيل  للتامين.  تاآزر  �شركة  المدعية: 
حبيب التجارية واأولده مبنى 304 طريق 1309 مجمع 2041. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4508 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
بورود حافظة  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

م�شتندات من قبل وكيل المدعية وباأنها قد حددت جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 4/05581/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: محمود ع�شكر جاللي. مبنى 54 �شقة 14 طريق 4003مجمع 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 246.71 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/06537/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه 
احمد زكي ح�شين حلمي ال�شعدني. مبنى 281 �شقة 339 طريق 1805 مجمع 318 المنامة مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 142.021 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية 8

رقم الدعوى: 1/06210/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
زهراء عبا�س ن�شراهلل حيدر. مبنى 984 طريق 6216 مجمع 362 بالد القديم. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 220.869 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/06016/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
DEVI LESTARI BT ENEM KARNA. مبنى 304 طريق 2904 مجمع 329 المنامة.  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226.957 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
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جل�شة 2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/06006/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: BABUL NEAMAY. مبنى 2111 طريق 90 مجمع 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 166.722 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/05779/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مو�شوع  المنامة   306 مجمع   1065 طريق   1065 مبنى   .BAJEESH RAMALAYAM عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 245.935 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/05765/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: ZAHANGIR ABDUL KUDDUS. مبنى 2312 طريق 2196 مجمع 303 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 274.96 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/06806/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  عالي.   736 مجمع   2613 طريق   583 مبنى  مبارك.  احمد  عبداهلل  �شعيد  عبدالنبي 
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الدعوى: طلب مبلغ 126.791 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/06535/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  المنامة.   321 مجمع   2155 طريق   3639 مبنى  البلو�شي.  محمد  جل  عبداهلل  خالد 

الدعوى: طلب مبلغ 171.228 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الثامنة  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

جل�شة 2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/07916/2016/02
تبليغ باحل�سور

حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعي:  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  علي  المدعي: 
المدعى عليها: وجيهة علي عبدالح�شين حمد. مو�شوع الدعوى: لإ�شتخراج بدل فاقد ل�شورة 

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

جل�شة 05-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/3059/2015/02 
بيع باملزاد العلني

تعلن المحكمة ال�شغرى الخام�شة عن و�شعها للبيع بالمزاد العلني العقار الكائن في المحرق 
المحرق بموجب  الكائن في  والعقار  المقدمة رقم 1987/523  الم�شجل بموجب  القمره  فريق 
بموجب  هندي  بن  فريق  في  الكائن  المحرق  في  الكائن  والعقار   1992/8473 رقم  المقدمة 
المقدمة رقم 1992/2990 والآيل ملكيتهم لكل من را�شد محمد عي�شى �شويطر وعي�شى محمد 

عي�شى �شويطر وجميلة محمد عي�شى �شويطر وليلى محمد عي�شى �شويطر وغيرهم.  
     لذا فـاإن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء اأو المزايدة اأن يراجع الدلل �شالح يو�شف 
مبلغ  ب�شعر  الأول  العقار  يبداأ  اأن  على  المحكمة  كتاب  قلم  اأو  رقم 34027797  العو�شي هاتف 
وقدره -/47562 دينار والعقار الثاني ب�شعر مبلغ وقدره -/47140 والعقار الثالث ب�شعر مبلغ 
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وقدره -/107340 دينار وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/5م لبدء المزايدة. ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/06993/2016/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  ال�شالم.  بن  بن ح�شن  علي  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 810662085. مبنى 345 طريق 3404 مجمع 634 المعامير �شاحب محل علي بن 
ح�شن ال�شالم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 490.922 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/06476/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
DENNIS DE LA LANCETA. مبنى 1303 طريق 6721 مجمع 967 القرين. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 854.603 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 04-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/06929/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: عقيل جعفر علي عبداهلل. مبنى 1225 طريق 4133 مجمع641. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 297.578 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/07026/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
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عليه: MOSA RAMZAN. مبنى 1572 طريق 1210 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 278.675 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/07388/2016/02

تبليغ باحل�سور
التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: AHAD USMAN FAQIR MUHAMMAD. مبنى 2300 طريق 8544 مجمع 985 
ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.31 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/03803/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: IMAD JAWED ASHRAF. مبنى 176 �شقة 24 طريق 80 مجمع 502 جنو�شان

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 348.383 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/02022/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: SAZZAD HOSSAIN BABU LOKMAN. مبنى 1977 طريق 234 مجمع 302 المنامة. 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 3/20997/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع   2118 طريق   326 مبنى  ال�شائغ.  عبداهلل  ابراهيم  خليل  امل 

الدعوى: طلب مبلغ 717.446 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/03741/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: فتحي عبدالمير علي �شالم العري�س. الرقم ال�شخ�شي: 640111718. مبنى 76 طريق 
82 مجمع 404 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292.85 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/03741/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: فتحي عبدالمير علي �شالم العري�س. الرقم ال�شخ�شي: 640111718. مبنى 76 طريق 
82 مجمع 404 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292.85 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/03735/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
�شقة   18 مبنى   .650176057 ال�شخ�شي:  الرقم   .DAYANANDA BABA POOJARI عليه: 
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112 طريق 4101 مجمع 341 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 558.658 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 5/07614/2016/02

تبليغ باحل�سور
 .JENNY AGGALUT GALANZA :المدعي: عدنان محمد عبدالعزيز المطوع. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 920331890. مبنى 2052 طريق 4442 مجمع 244 عراد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 760 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/11 لنظرالدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/06626/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
توب اويلفيلد كون�شلتانت�س البحرين. مبنى 60 طريق 1701 مجمع 317 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 183.726 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/00648/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: فا�شل محمد ح�شن البدو. وكيل المدعي: نبيل نا�شر ها�شم الق�شاب. المدعى عليه: 
عبداهلل علي عبداهلل خرا�س الغامدي. الرقم ال�شخ�شي: 1029813555. مبنى 94 طريق 2003 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1674.2 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   320 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 7/07826/2015/02
تبليغ باحل�سور

مو�شى  عليه:  المدعى  الع�شفور.  المدعي: عبدعلي حمزة  وكيل  علي ح�شين.  عي�شى  المدعي: 
مجمع   3867 طريق   2250 مبنى   .710604386 ال�شخ�شي:  الرقم  �شلمان.  مهدي  عبدالكريم 
538 الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3600 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/17778/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: عبدعلي علي ح�شين ح�شن عبا�س. وكيل المدعي: ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليه 
ال�شخ�شي: 940722178. مبنى 939 طريق 1622 مجمع 816  الرقم   .ZEESHAN ASLAM

مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 980 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 4/02485/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: فريد احمد حاجم ها�شم الخزرجي. وكيل المدعي: �شهى اكرم احمد حاجم الخزرجي
 16 �شقة   .540107433 ال�شخ�شي:  الرقم  العو�شي.  ا�شماعيل  محمد  فهد  عليه:  المدعى 
الر�شوم  طريق 1448 مجمع 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/00685/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
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عليه: RETHEESH THALIYADATH. الرقم ال�شخ�شي: 781146771. مبنى 532 �شقة 11 
الر�شوم  مع  دينارًا   253.151 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   210 طريق 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/01136/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبدال�شتار محمد محمود الدلقموني. الرقم ال�شخ�شي: 840665229. مبنى 4669 �شقة 118 
الر�شوم  مع  دينارًا   357.179 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع   2468 طريق 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/19617/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: JAHANGIR YEASIN. الرقم ال�شخ�شي: 781032202. مبنى 2111 طريق 90 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.857 دينارًا مع   1014

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/06387/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه 
عبداهلل يو�شف ها�شم مكالي. الرقم ال�شخ�شي: 310600421. مبنى 1299 طريق 5043 مجمع 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 152.835 دينارًا مع  المق�شع. مو�شوع   450

اأتعاب المحاماة.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 5/06334/2016/02

تبليغ باحل�سور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JOCELYN QUIMPANES UGAY. الرقم ال�شخ�شي: 701232374. مبنى 45 طريق 1848 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   254.194 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/03656/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: VIVIANE ASUNCION SMITH. الرقم ال�شخ�شي: 701048662. مبنى 1764 طريق 
1831 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320.63 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/03802/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
PRASAD THAVALLI. الرقم ال�شخ�شي: 740567950. مبنى 110 �شقة 7 طريق 15  عليه: 
مجمع 707 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 268.29 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 3/03905/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مبنى 1530 طريق 4434  ال�شخ�شي: 660110539.  الرقم  قمبر.  ب�شام عبداهلل ح�شن  عليه: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 65.5 دينارًا مع  مجمع 244 عراد. مو�شوع 

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

2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/03997/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها 
 22 �شقة   1072 مبنى   .830151737 ال�شخ�شي:  الرقم   .MICHELLE CORTEZ REYES

الر�شوم  مع  دينارًا   113.119 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع   1815 طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 3/05184/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
مبنى   730840212 ال�شخ�شي  الرقم   .ALEXANDER JR VILLANUEVA RAMOS عليه: 
1978 �شقة 13 طريق 640 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 157.283 دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/05789/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
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عليه: ANEESH JOHN. الرقم ال�شخ�شي: 840578644. مبنى 2185 طريق 646 مجمع 306 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 251.759 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/05809/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم البحرين. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى 
 257 مجمع   5726 طريق   3118 مبنى   .570101220 ال�شخ�شي:  الرقم   .RUDI BEIL عليه: 
جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84.499 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/06014/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
 2763 مبنى   .820161080 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOSTOFA KAMAL AZAHER ALI عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   261.089 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   307 مجمع   2772 طريق 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/06206/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه 
ED MARK AREVALO BANAN. الرقم ال�شخ�شي: 810831350. مبنى 1374 �شقة 26 طريق 

1735 مجمع 517 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 219.504 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/06662/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: انعام اهلل محمد لطيف نبي بخ�س ان�شاري. وكيل المدعي: عبدالهادي علي عبداهلل 
القيدوم. المدعى عليها: نجمه مال بار للتجارة ل�شاحبتها فايزة ثاني عي�شى. �س.ت: 81656-3 
مبنى 1485 طريق 4341 مجمع 7473. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3022.5 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/06515/2016/02
تبليغ باحل�سور

البنعلي. وكيل المدعية: طيبه احمد  الرا�شد  المدعية: فاريا لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي 
ال�شخ�شي  الرقم  ال�شام�شي.  عامر  حمد  عو�س  ابراهيم  عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب 
640043267. مبنى 124 طريق 2901 مجمع 929 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى   طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية

رقم الدعوى: 6/06227/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها 
�شركة �شبيد اك�س انتر نا�شونال 60. ال�شجل التجاري: 58387-1. مبنى 354 طريق 1821 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 213.193 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   318

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 2/05596/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى 
عليه: AL AMIN KHALIL MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 890539162. مبنى 1461 طريق 1360 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   248.893 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   303 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/04820/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليه  التويجري.  المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعي: 
contacted striation & properties. ال�شجل التجاري: 044950/03. مبنى 6 �شقة 23 طريق 
359 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 297.934 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/06183/2016/02
تبليغ باحل�سور

ابت�شام محمد  المدعي:  وكيل   .MUHAMMAD SARFARAZ ABDUL RAHMAN المدعي: 
جعفر ال�شباغ. المدعى عليه: MUHAMMAD RIZWAN RAHIM BAKHSH الرقم ال�شخ�شي: 
830718001. مبنى 1808 �شقة 22 طريق 241 مجمع 903 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1200 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/06050/2016/02
تبليغ باحل�سور

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

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 2/04691/2016/02

تبليغ باحل�سور
للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: ايمان محمد بهرام علي. ال�شجل  المدعية: الهيئة العامة 
التجاري: 91045. �شاحبة موؤ�ش�شة الطبر�س لتخلي�س العمالت - مكتب 11 مبنى 1901 طريق 
2153 مجمع 271. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 844.35 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/04037/2016/02
تبليغ باحل�سور

عبداهلل   علي  احمد  محمد  احمد  المدعي:  وكيل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
المدعى عليها: �شطرة مها ميديا تي في اأند مجازين ليمتد. ال�شجل التجاري: 78225-1. مبنى 
743 �شقة 508 طريق 831 مجمع 408 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 191.6 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/05711/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: عبا�س 
يو�شف ح�شن محمد. الرقم ال�شخ�شي: 760105782. مبنى 3262 �شقة 5 طريق 1773 مجمع: 
714 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 79.1 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 3/05170/2016/02
تبليغ باحل�سور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 711025320.  الرقم   .MOHAMMED SHIFUL ISLAM SALIM عليه:  المدعى 
مبنى 1763 �شقة 11 طريق 433 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 290.339 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/04429/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 3620 طريق   937 مبنى   .1-54953 التجاري:  ال�شجل  الب�شرية.  للمواد  اكوا  مجموعة  �شركة 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   287.667 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيف.   436 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/08161/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعي: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي. المدعى عليه: 
ال�شيد محمد �شالح محمد �شلمان ها�شم. الرقم ال�شخ�شي: 860708152. مبنى 944 طريق 
223 مجمع 602 مهزه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3430.6 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الولى

رقم الدعـوى: 3/15007/2015/02
بدل فاقد لوثيقة العقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي علي مجلي عتيق جوهر وغيره. 
باإ�شدار  الحكم  فيها  العقاري طالبين  والت�شجيل  الم�شاحة  الدعوى �شد جهاز  اأقاموا هذه  قد 
وثيقة عقارية بدل فاقد للعقار الكائن في منطقة الق�شيبية من المنامة والم�شجل برقم الوثيقة 

1976/223 با�شم مورثهم.
فعلى كل من لديه اعترا�س على طلب المدعية اأن يتقدم اإلى هذه المحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/10/24 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة


