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.مر�سوم.ملكي.رقم.)65(.ل�سنة.2016
بتعيين.نائب.لوزير.الداخلية

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

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982 وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

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

ر�سمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيعينَّ الفريق عادل بن خليفة بن حمد الفا�شل نائبًا لوزير الداخلية بذات الدرجة، ويكون ال�شخ�س 
الثاين يف ترتيب وزارة الداخلية.

وينوب عن وزير الداخلية يف القيام مبهام الوزارة يف حالة غيابه، وميثل الوزارة يف اخلارج.

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

الر�شمية.

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

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 1 ذي القعدة 1437هـ
املـوافـق: 4 اأغـ�شطــ�س 2016م
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.مر�سوم.ملكي.رقم.)66(.ل�سنة.2016
بتعيين.رئي�س.لجهاز.الأمن.الوطني.

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002باإن�شاء جهاز لالأمن الوطني وتعديالته،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�سمنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ُيعينَّ ال�شيخ طالل بن محمد بن خليفة اآل خليفة  رئي�شًا جلهاز الأمن الوطني.

املادة.الثانية
وُين�شر يف  تاريخ �شدوره،  وُيعمل به من  املر�شوم،  اأحكام هذا  تنفيذ  الوزراء  على رئي�س جمل�س 

اجلريدة الر�شمية.

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

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 1 ذي القعدة 1437هـ
املـوافـق: 4 اأغـ�شطــ�س 2016م
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هيئة.الت�سريع.والإفتاء.القانوين
.قرار.رقم.)5(.ل�سنة.2016

.باإعادة.ت�سكيل.لجنة.الفتوى.والت�سريع
بهيئة.الت�سريع.والإفتاء.القانوني

رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين، رئي�س جمل�س الهيئة: 
والإفتاء  الت�شريع  هيئة  تنظيم  اإعادة  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )60( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

القانوين وتعديالته، وعلى الأخ�س املواد )التا�شعة، العا�شرة، احلادية ع�شرة( منه،
ل�شنة   )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والت�شريع  الفتوى  جلنة  عمل  لنظام  الداخلية  الالئحة  وعلى 

،2007
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2016 باإعادة ت�شكيل جلنة الفتوى والت�شريع بهيئة الت�شريع والإفتاء 

القانوين،
وبناًء على عر�س نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين،

قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُيعاد ت�شكيل جلنة الفتوى والت�شريع بهيئة الت�شريع والإفتاء القانوين على النحو التايل:
رئي�شًا 1- امل�شت�شار عبداهلل بن ح�شن البوعيني    

نائبًا للرئي�س 2- امل�شت�شارة مع�شومة عبدالر�شول عي�شى    
3- امل�شت�شار جمال رم�شان عبدالغني 

4- امل�شت�شار محمد مهدي عالم 
5- امل�شت�شار محمد اأحمد جمبل     

6- امل�شت�شار امل�شاعد اإميان جعفر العرادي                                        
7- امل�شت�شار امل�شاعد ال�شيخة مرمي عبدالوهاب اآل خليفة  

8- امل�شت�شار امل�شاعد جواهر عادل محمد العبدالرحمن  
9- امل�شت�شار امل�شاعد �شلطان نا�شر ال�شويدي 

10- امل�شت�شار امل�شاعد محمد عبدالرحمن خليل  

  اأع�شاء



8
العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

املادة.الثانية
على نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                               
رئي�س.هيئة.الت�سريع.والإفتاء.القانوين

رئي�س.جمل�س.الهيئة
..عبداهلل.بن.ح�سن.البوعينني

�شدر بتاريخ: 7 ذي القعدة 1437هـ
الـمـــــوافــــــق: 10 اأغ�شط�س 2016م
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اإعالنات.مركز.الم�ستثمرين

اإعالن.رقم.)487(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ال�سخ�س.الواحد.
اإلى.�سركة.م�ساهمة.بحرينية.مقفلة..

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
علي يو�شف علي عبيديل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )دانات الربكة �س.�س.و(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 97629، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
الربكة  )بنك  واإدراج  بحريني،  دينار  مقداره )20،000،000(  وبراأ�شمال  مقفلة،  بحرينية  م�شاهمة 
الإ�شالمي �س.م.ب/ مقفلة(، �شريكًا فيها، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )دانات الربكة �س.م.ب/ 

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

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

اإعالن.رقم.)488(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.التنازل.عن.موؤ�س�سة.فردية

لت�سبح.فرعاً.من.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
)ديلويت اأند توت�س(، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأب ا�شتريز داون ا�شتريز(، ملالكها 
ال�شيخ عبداهلل بن حمد بن عبداهلل اآل خليفة، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 7767، طالبة اإثبات تنازل 
مالك املوؤ�ش�شة عنها لت�شبح فرعًا من ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )حبارى لإدارة 

الفنادق واملطاعم ال�شياحية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81875. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)489(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ال�سخ�س.الواحد

اإلى.�سركة.ت�سامن.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )تامي فاكتور للمقاولت �س.�س.و(، ملالكتها عبري عدنان حيدر، 
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امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96800-1، طالبة حتويلها بجميع فروعها اإلى �شركة ت�شامن، وتخيف�س 
راأ�شمالها من خم�شة اآلف )50،000( دينار بحريني اإلى األف )1،000( دينار بحريني، واإدخال 

ال�شيدة/ دعاء ح�شن مو�شى حمد البناء �شريكة فيها.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)490(.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 تقدمت اإليه املوؤ�ش�شة 
الفردية التي حتمل ا�شم )نابينا للتجارة الدولية(، ملالكتها عائ�شة يو�شف ح�شن مال اهلل، امل�شجلة 

مبوجب القيد رقم 22912، طالبة حتويل الفرع رقم 7 من املوؤ�ش�شة امل�شمى )نابينا للتجارة الدولية( 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره األفا )2،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ 

كوجن عبداهلل اأت�شي كونومال، الهندي اجلن�شية، �شريكًا يف ال�شركة. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)491(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ال�سخ�س.الواحد
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
عبداهلل  اأحمد  )فاطمة  ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحبة  عبداهلل،  اأحمد  فاطمة  ال�شيدة/ 
علي(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86814، طالبة حتويل الفرع رقم 5 من املوؤ�ش�شة امل�شمى )اأ�شيما 
ملقاولت التنظيفات(، امل�شجل مبوجب القيد رقم 86814-9، اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال 
مقداره اأربعمائة )400( دينار بحريني، وحتت ال�شم التجاري )اأ�شيما ملقاولت التنظيفات �س.�س.و( 

ملالكتها فاطمة اأحمد عبداهلل علي.
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)492(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فروع.من.موؤ�س�سة.فردية

لت�سبح.فروعاً.من.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
جواد حبيب و�شركاه، نيابة عن ال�شيدة/ فاطمه اأحمد عبداهلل ر�شي، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي 
حتمل ا�شم )ديفيا لالأقم�شة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 28050، طالبًا حتويل فرعي املوؤ�ش�شة، رقم 
2 امل�شمى )ديفيا لالأقم�شة( امل�شجل مبوجب القيد رقم 2-28050، ورقم 4 امل�شمى )ديفيا لالأقم�شة(، 
امل�شجل مبوجب القيد رقم 28050-4  لي�شبحا من فروع �شركة )اأزياء ديفيا ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 

القيد رقم 75178.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

.اإعالن.رقم.)493(.ل�سنة..2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

فرع.�سركة.اأجنبية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
امل�شجل  اإنرتبرايزز(،  )املانع  الأجنبية  ال�شركة  فرع  عن  نيابة  اأ�شو�شيت�س(،  اأند  )توما�س  الت�شامن 
البحرين  مملكة  يف  الأجنبية  ال�شركة  لفرع  م�شفية  باعتبارها  طالبة   ، رقم76668  القيد  مبوجب 

ت�شفيته ت�شفية اختيارية.
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 وكل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإليه اأو 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر  دة واملربِّ اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن.رقم.)494(.ل�سنة..2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية

�سركة.)اإمباير.فا�سون.ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  نيابة عن   ،BAHREINWALLA MOIZBHAI ABBASBHAI
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حتمل ا�شم )اإمباير فا�شون ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم65320-1 ، طالبًا باعتباره م�شفيًا 
لل�شركة املذكورة ت�شفيتها ت�شفية اختيارية.

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 
اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  وكل  ال�شركة  دائني  جميع  امل�شفي  يدعو  ال�شركات  قانون 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا  دة واملربِّ املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن.رقم.)495(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.اإلى.

�سركة.ال�سخ�س.الواحد.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
اإبراهيم اأحمد �شلمان، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأنوار الكرار للتجارة العامة(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 69566، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 
الواحد، وبراأ�شمال مقداره خم�شة وع�شرون األف )25،000( دينار بحريني، واأْن ي�شبح ا�شمها �شركة 

)اأنوار الكرار للتجارة العامة �س.�س.و(، ملالكها اإبراهيم اأحمد �شلمان محمد ح�شن.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)496(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

.اإلى.�سركة.ال�سخ�س.الواحد
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
)منوة  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  العلوي،  عبدالغفار  يو�شف  اأحمد  جميلة  ال�شيدة/ 
اخلليج للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 33404، طالبة حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإلى 
�شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، واأْن ي�شبح ا�شمها 

التجاري �شركة )منوة اخلليج للمقاولت �س.�س.و(، ملالكتها جميلة اأحمد يو�شف عبدالغفار العلوي.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)497(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ذات.م�سئوليه.محدودة.

اإلى.�سركة.ال�سخ�س.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 )البلحة لالإ�شمنت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 92761، طالبي تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، بناء 
على تنازل ال�شريك ال�شيد/ محمد اأحمد جا�شم احل�شابي، عن كامل ح�ش�شه يف ال�شركة اإلى ال�شيد/ 
محمد بن �شالح الدين بن �شيف الدين �شلهب، واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة البلحة لالإ�شمنت 
�س.�س.و، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، ملالكها ال�شيد محمد بن �شالح 

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

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

اإعالن.رقم.)498(.ل�سنة..2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية
�سركة.)�سيتي.كوول.دملونيا.ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
اإيليا للتدقيق وال�شت�شارات، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )�شيتي كوول 
ت�شفيتها  لل�شركة  م�شفيًا  باعتباره  طالبًا   ،1-68873 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  دملونيا 

ت�شفية اختيارية.
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.
.اإعالن.رقم.)499(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.حتويل.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة.
اإلى.فرع.من.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة.قائمة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )الربجاة للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
القائمة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  من  فرع  اإلى  املذكورة  ال�شركة  حتويل  طالبًا   ،97337 رقم 
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امل�شماة )فيث للمقاولت ذ.م.م(، ال�شجلة مبوجب القيد رقم 91707.  
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)500(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.اإ�سهار.انتهاء.اأعمال.ت�سفية.

�سركة.)اجلنوب.للخدمات.الكهربائية.�س.�س.و(
وحتويلها.الى.موؤ�س�سة.فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة )�شلفر �شتار جلوبل ذ.م.م(، نيابة عن ال�شيد/ جواد اأحمد املو�شوي �شاحب �شركة ال�شخ�س 
الواحد التي حتمل ا�شم )اجلنوب للخدمات الكهربائية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 35771، 
اإلى موؤ�ش�شة  اأعمال ت�شفيتها وحتويلها  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا ب�شفته م�شفيًا قانونيًا لل�شركة املذكورة 

فردية با�شم ال�شيد/ جواد اأحمد املو�شوي.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)501(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة.

اإلى.�سركة.ت�سامن
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )بالنت تك ري�شور�ش�س ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  القانوين  �شكلها  تغيري  طالبة  رقم 1-84559،  القيد 

مقداره ثالثون األف )30،000( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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ملخ�س.عقد.�سركة
مباين.ال�سومال.القدمية.للمقاولت.-.

ت�سامن.ملالكها.عيد.مبارك.الدو�سري.و�سركاءه
�سركة.ت�سامن

الدو�شري  مبارك  عيد  ملالكها  ت�شامن   - للمقاولت  القدمية  ال�شومال  مباين  ال�سركة:. ا�سم.
و�شركاءه.

رقم.القيد.:101209 
تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/2   

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

اأغرا�س.ال�سركة: التنظيف العام للمباين.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1 - عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري 

)٪60( الن�شبة   )6000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )60( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية(  2- ماهر بن معتوق بن عاي�س ال�شلمان 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1 - عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2 - ماهر بن معتوق بن عاي�س ال�شلمان

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(1 - عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري
رئي�س مجل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2 - ماهر بن معتوق بن عاي�س ال�شلمان
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ملخ�س.عقد.�سركة
�ساعة.ال�سباح.للمقاولت.�س.�س.و.

ملالكها.عيد.مبارك.الدو�سري
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.�شاعة ال�شباح للمقاولت �س.�س.و ملالكها عيد مبارك الدو�شري.
رقم.القيد.:101212 

تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/2   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

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

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(عيد بن مبارك بن املا�س الدو�شري
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ملخ�س.عقد.�سركة
الوعد.ال�سعيد.للمقاولت.�س...�س..و.

وملالكها.مرزوق.بن.مبارك.بن.مرزوق.الدو�سري
�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.الوعد ال�شعيد للمقاولت �س . �س. و وملالكها مرزوق بن مبارك بن مرزوق الدو�شري.
رقم.القيد.:101214 

تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/2   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

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

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( مرزوق بن مبارك بن مرزوق الدو�شري 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(مرزوق بن مبارك بن مرزوق الدو�شري

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

مدير)بحريني اجلن�شية(مرزوق بن مبارك بن مرزوق الدو�شري
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ملخ�س.عقد.�سركة
كـي.و.اآي.للتطوير.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.كـي و اآي للتطوير ذ م م.
رقم.القيد.:101219 

تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/3   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة: اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور.

اأ - النقدي: - 100 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1 - خالد محمد عبدالرحيم محمد 

)٪50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية(  2- عي�شى اأحمد عبدالرحيم عبداهلل 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 - خالد محمد عبدالرحيم محمد
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية( 2- عي�شى اأحمد عبدالرحيم عبداهلل

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

ع�شو جمل�س املديرين)بحريني اجلن�شية(1 - خالد محمد عبدالرحيم محمد
ع�شو مجل�س المديرين)بحريني اجلن�شية( 2- عي�شى اأحمد عبدالرحيم عبداهلل
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ملخ�س.عقد.�سركة
هازمات.لوجي�ستيك�س.�س.�س.و

اململوكة.من.جمموعة.هازمات.لوجي�ستيك�س.املحدودة
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

لوجي�شتيك�س  هازمات  جمموعة  من  اململوكة  �س.�س.و  لوجي�شتيك�س  هازمات  ال�سركة:. ا�سم.
املحدودة.

رقم.القيد.:101232 
تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/3   

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

اأغرا�س.ال�سركة: مناولة الب�شائع - خدمات ال�شحن و التفريغ يف املوانئ البحرية
ن�شاط اإعادة الت�شدير واخلدمات اللوج�شتية ذات القيمة امل�شافة.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بريطانية اجلن�شية( جمموعة هازمات لوجي�شتيك�س املحدودة 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بريطاين اجلن�شية(1 - غريغوري تريي �شتيفينز
م�شتوى التوقيع )منفرد()افريقي جنوبي اجلن�شية(2 - ليونارد فولك

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

ع�شو جمل�س الإدارة)بريطاين اجلن�شية(1 - غريغوري تريي �شتيفينز
ع�شو جمل�س الإدارة)افريقي جنوبي اجلن�شية(2 - ليونارد فولك
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العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
امل�سرية.البحرينية.ملواد.البناء.ذ.م.م.

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.امل�شرية البحرينية ملواد البناء ذ.م.م 
رقم.القيد.:101237 

تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/3   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة: جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة.

اأ - النقدي: - 2500 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -     

عنوان.ال�سركة:
�شقة 211        مبنى ي1691      طريق 432         �شلماباد

الهاتف: 33643733

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)م�شري اجلن�شية( 1 - اأ�شرف حميده محمد جاب اهلل 

)٪24( الن�شبة   )600( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )12( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية(  2- محمد عقيل محمد باقي  محمد 

)٪52( الن�شبة   )1300( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )26( احل�ش�س  عدد 
)م�شري اجلن�شية( 3- وليد م�شطفى ال�شيد عطية محمد 

)٪24( الن�شبة   )600( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )12( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()م�شري اجلن�شية(وليد م�شطفى ال�شيد عطية محمد

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)م�شري اجلن�شية(وليد م�شطفى ال�شيد عطية محمد
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العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
�سركة.بي.ا�س.ا�س.للتجارة..ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.�شركة بي.ا�س.ا�س للتجارة  ذ.م.م.
رقم.القيد.:101240 

تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/3   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

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

ت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية
جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة.

اأ - النقدي: - 100000 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1 - �شامي اأحمد عبدالواحد را�شد كوهجي 

)٪51( الن�شبة   )51000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )510( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية(  2- �شريف يو�شف محمد اإبراهيم يو�شف احلمر 

)٪34( الن�شبة   )34000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )340( احل�ش�س  عدد 
)هندي اجلن�شية(    -3

)٪15( الن�شبة   )15000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )51( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 - �شامي اأحمد عبدالواحد را�شد كوهجي
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية( 2- �شريف يو�شف محمد اإبراهيم يو�شف احلمر

م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(3 -  

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1 - �شامي اأحمد عبدالواحد را�شد كوهجي
نائب رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية( 2- �شريف يو�شف محمد اإبراهيم يو�شف احلمر

الرئي�س التنفيذي)هندي اجلن�شية(3 -  
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العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
مراكز.طفل.املدينة.للرعاية.اليومية.�س.�س.و.-.
متلكها.طفل.املدينة.مدل.اي�ست.العقارية.ذ.م.م

�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.مراكز طفل املدينة للرعاية اليومية �س �س و - متلكها طفل املدينة مدل اي�شت 
العقارية ذ م م.

رقم.القيد.:101284 
تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/4   

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

اأغرا�س.ال�سركة: دور ح�شانة الأطفال )النهارية(.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)اإمريكية اجلن�شية( متلكها طفل املدينة مدل اي�شت العقارية ذ م م   

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي اجلن�شية(1 -  

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

مدير)هندي اجلن�شية(1 -  
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العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
نت.بي�س.لأن�سطة.املكاتب.الرئي�سة.اأو.الإدارية�س.�س.و..

ملالكتها.منى.عبدالأمري.علي
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

عبدالمري  منى  ملالكتها  الإدارية�س.�س.و  اأو  الرئي�شة  املكاتب  لأن�شطة  بي�س  نت  ال�سركة:. ا�سم.
علي.

رقم.القيد.:101286 
تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/4   

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

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

اأ - النقدي: - 400 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( منى عبدالأمري علي محمد ح�شن جمعة 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفردة()بحرينية اجلن�شية(منى عبدالأمري علي محمد ح�شن جمعة

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحرينية اجلن�شية(منى عبدالأمري علي محمد ح�شن جمعة
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العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
طبيب.عن.بعد.�س.�س.و

.ملالكها.عبد.الإله.بن.عبد.الرحمن.اآل.�سيخ
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.طبيب عن بعد �س �س و ملالكها عبد الإله بن عبد الرحمن اآل �شيخ.
رقم.القيد.:101369 

تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/11   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة: مكاتب التن�شيق الطبي للعالج يف اخلارج.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( عبد الإله بن عبد الرحمن بن عبد اهلل اآل �شيخ 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(عبد الإله بن عبد الرحمن بن عبد اهلل اآل �شيخ

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(عبد الإله بن عبد الرحمن بن عبد اهلل اآل �شيخ
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العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
�سركة.اينا.ليتون.ملالكتها.عبريبنت.معتوق.بن.�سالح.الرحوم.

و�سريكها.�سركة.ت�سامن
�سركة.ت�سامن

�شركة  و�شريكها  الرحوم  �شالح  بن  معتوق  عبريبنت  ملالكتها  ليتون  اينا  �شركة  ال�سركة:. ا�سم.
ت�شامن.

رقم.القيد.:101385 
تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/11   

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

اأغرا�س.ال�سركة: ت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية
ت�شييد امل�شاريع اخلا�شة باملنافع.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)�شعودية اجلن�شية( 1 - عبري بنت معتوق بن �شالح الرحوم 

)٪50( الن�شبة   )5000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )50( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية(  2- محمد بن طالل بن ح�شن قناديلي 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفردة()�شعودية اجلن�شية(1 - عبري بنت معتوق بن �شالح الرحوم
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2 - محمد بن طالل بن ح�شن قناديلي

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودية اجلن�شية(1 - عبري بنت معتوق بن �شالح الرحوم
نائب رئي�س مجل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2 - محمد بن طالل بن ح�شن قناديلي
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العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
بالك.اند.يلو.اأن�سطة.التن�سيق.و.التنظيم.للحفالت.ال�سخ�سية.�س.�س.و.

ملالكها.محمد.بن.جعفر.بن.علي.البناوي
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ملالكها  �س.�س.و  ال�شخ�شية  للحفالت  التنظيم  و  التن�شيق  اأن�شطة  يلو  اند  بالك  ال�سركة:. ا�سم.
محمد بن جعفر بن علي البناوي.

رقم.القيد.:101415 
تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/11   

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

اأغرا�س.ال�سركة: اأن�شطة التن�شيق و التنظيم للحفالت ال�شخ�شية
ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 300 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( محمد بن جعفر بن علي البناوي 

)٪100( الن�شبة   )300( احل�ش�س  اإجمايل   )300( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(محمد بن جعفر بن علي البناوي

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(محمد بن جعفر بن علي البناوي
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العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
جنوب.نهر.�سيناء.للمقاولت.ت�سامن.

وملالكها.في�سل.بن.جا�سم.بن.محمد.الوبرة.و�سريكه
�سركة.ت�سامن

ا�سم.ال�سركة:.جنوب نهر �شيناء للمقاولت ت�شامن وملالكها في�شل بن جا�شم بن محمد الوبرة 
و�شريكه.

رقم.القيد.:101427 
تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/12   

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

اأغرا�س.ال�سركة: ت�شييد املباين.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1 - في�شل بن جا�شم بن محمد الوبرة 

)٪40( الن�شبة   )4000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية(  2- محمد بن جا�شم بن محمد الوبرة 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1 - في�شل بن جا�شم بن محمد الوبرة
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2 - محمد بن جا�شم بن محمد الوبرة

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

الع�شو املنتدب)�شعودي اجلن�شية(في�شل بن جا�شم بن محمد الوبرة
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العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
واحة.�سقلية.للمقاولت.-.ت�سامن.

ل�ساحبها.ماهر.بن.معتوق.بن.عاي�س.ال�سلمان.و�سركاءه
�سركة.ت�سامن

ا�سم.ال�سركة:.واحة �شقلية للمقاولت - ت�شامن ل�شاحبها ماهر بن معتوق بن عاي�س ال�شلمان 
و�شركاءه.

رقم.القيد.:101432 
تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/12   

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

اأغرا�س.ال�سركة: التنظيف العام للمباين.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1 - عبداهلل بن جمعان بن مبارك الدو�شري 

)٪30( الن�شبة   )3000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )30( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية(  2- ماهر بن معتوق بن عاي�س ال�شلمان 

)٪70( الن�شبة   )7000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )70( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1 - عبداهلل بن جمعان بن مبارك الدو�شري
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2 - ماهر بن معتوق بن عاي�س ال�شلمان

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(1 - عبداهلل بن جمعان بن مبارك الدو�شري
رئي�س مجل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2 - ماهر بن معتوق بن عاي�س ال�شلمان
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العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
اأرينك.انكوربوريتد.-.فرع.�سركة.اأجنبية

فرع.ل�سركة.اأجنبية

ا�سم.ال�سركة:.اأرينك انكوربوريتد - فرع �شركة اأجنبية.
رقم.القيد.:101447 

تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/12   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة: اأن�شطة اخلدمات املت�شلة بالنقل اجلوي - خدمات الإت�شالت اجلوية.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)اإمريكية اجلن�شية( اأرينك انكوربوريتد 

)٪0( الن�شبة   )0( احل�ش�س  اإجمايل   )0( احل�شة  قيمة   )0( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪0(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بريطاين اجلن�شية(1 - بول جون هيكوك�س
م�شتوى التوقيع )منفرد()اإمريكي اجلن�شية(2 - فوجن مايكل كلوبفين�شتي

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

مدير)بريطاين اجلن�شية(1 - بول جون هيكوك�س
مدير)اإمريكي اجلن�شية(2 - فوجن مايكل كلوبفين�شتي
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ملخ�س.عقد.�سركة
�سركه.�سربينغفيلد.للمقاولت.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.�شركه �شربينغفيلد للمقاولت ذ.م.م.
رقم.القيد.:101494 

تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/13   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة: الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة

ت�شييد امل�شاريع اخلا�شة باملنافع.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1 - اأحمد عبدالواحد را�شد كوهجي 

)٪51( الن�شبة   )2550( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )51( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية(  2- �شريف يو�شف محمد اإبراهيم يو�شف احلمر 

)٪49( الن�شبة   )2450( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )49( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 - اأحمد عبدالواحد را�شد كوهجي
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2 - �شريف يو�شف محمد اإبراهيم يو�شف احلمر

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1 - اأحمد عبدالواحد را�شد كوهجي
نائب رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2 - �شريف يو�شف محمد اإبراهيم يو�شف احلمر 
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ملخ�س.عقد.�سركة
�سركة.الكاظميون.للتنظيفات.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.�شركة الكاظميون للتنظيفات ذ.م.م.
رقم.القيد.:101498 

تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/13   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:اأن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�شناعي الأخرى - مقاولت تنظيفات.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1 - �شاكر محمد عبداحل�شي عبدالعال 

)٪50( الن�شبة   )250( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )5( احل�ش�س  عدد 
)بحريني اجلن�شية(  2- كاظم عبداهلل كاظم فتيل  فردان 

)٪50( الن�شبة   )250( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )5( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )جمتمع()بحريني اجلن�شية(1 - �شاكر محمد عبداحل�شي عبدالعال
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(2 - كاظم عبداهلل كاظم فتيل  فردان

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1 - �شاكر محمد عبداحل�شي عبدالعال
رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(2 - كاظم عبداهلل كاظم فتيل  فردان
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ملخ�س.عقد.�سركة
�سركة.ال�سويخ.هاو�س.لالإن�ساء.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.�شركة ال�شويخ هاو�س لالإن�شاء ذ.م.م
رقم.القيد.:101509 

تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/13   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

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

اأ - النقدي: - 100 راأ�سمال.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
1 - �شركة اأ�شول للنظافة �س.�س.و. ل�شاحبها عبا�س عبدالرحيم ال�شويخ  )بحرينية اجلن�شية(
)٪50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 

)بحريني اجلن�شية(  2- عبا�س عبدالرحيم احمد يو�شف  ال�شويخ 
)٪50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(عبا�س عبدالرحيم احمد يو�شف  ال�شويخ

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(عبا�س عبدالرحيم احمد يو�شف  ال�شويخ
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ملخ�س.عقد.�سركة
ب�ساط.الريح.ال�سريع.للمقاولت.-.ت�سامن

ل�ساحبها.محمد.بن.�سعيد.الغامدي
�سركة.ت�سامن

ا�سم.ال�سركة:.ب�شاط الريح ال�شريع للمقاولت - ت�شامن ل�شاحبها محمد بن �شعيد الغامدي.
رقم.القيد.:1 

تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/14   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

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

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1 - عبداهلل بن جمعان بن مبارك الدو�شري 

)٪40( الن�شبة   )4000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )40( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية(  2- محمد 

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

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(1 - عبداهلل بن جمعان بن مبارك الدو�شري
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي اجلن�شية(2 - محمد بن �شعيد بن مطر الغامدي

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

نائب رئي�س جمل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(1 - عبداهلل بن جمعان بن مبارك الدو�شري
رئي�س مجل�س الإدارة)�شعودي اجلن�شية(2 - محمد بن �شعيد بن مطر الغامدي



34
العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

ملخ�س.عقد.�سركة
النع�سي.للمقاولت.ت�سامن.

لأ�سحابها.ح�سن.اإبراهيم.و�سركائه
�سركة.ت�سامن

ا�سم.ال�سركة:.النع�شي للمقاولت ت�شامن لأ�شحابها ح�شن اإبراهيم و�شركائه.
رقم.القيد.:101706 

تاريخ.التاأ�سي�س:2016/7/18   
مدة.ال�سركة:.غري محددة

تاريخ.انتهاء.ال�سنة.املالية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة: تركيب وجتميع لوحات الإعالنات

ت�شييد املباين.

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

ال�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1 - ح�شن اإبراهيم محمد مهدي 

)٪70( الن�شبة   )700( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )7( احل�ش�س  عدد 
)�شعودي اجلن�شية(  2- فهد بن اأحمد بن اأحمد غريب 

)٪30( الن�شبة   )300( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )3( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.بالتوقيع:.

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني اجلن�شية(1 - ح�شن اإبراهيم محمد مهدي

اأع�ساء.جمل�س.الإدارة:

رئي�س جمل�س الإدارة)بحريني اجلن�شية(1 - ح�شن اإبراهيم محمد مهدي



35
العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

اإعالنات.اإدارة.المحاكم

رقم.الدعوى:.04/2013/01065/8
بيع.باملزاد.العلني

معن  عليه/  بالمحكوم  الخا�س  العقار  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
عبدالواحد عبدالمجيد، الم�شجل بموجب رقم )7698/2009( والوثيقة رقم )29853( وذلك 
مليون  ون�شف  وقدره خم�شة ماليين  اأ�شا�شي  ب�شعر  المزاد  يبداأ  اأن  علة  بتاريخ 2016/8/30، 

)5،500،000( دينار بحريني. 
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل/ نادر يو�شف ر�شدان هاتف )39400533( 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.8/01065/2013/04
قا�سي.محكمة.التنفيذ.

رقم.الدعوى:.14/2016/263/8
تبليغ.باحل�سور

المدعي/ محمد احمد كوردي. مبنى 2053 طريق 2126 مجمع 321 المنامة. المدعي عليها/ 
فاطنة فتح الرحيم. مبنى 2053 طريق 2126 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى المدعي عليها المذكورة باأنها اإذا لم تح�شر في 
جل�شة يوم 2016/10/30م اأو توكل من ينوب عنها بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم.الدعوى:.6/7059/2013/04
بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني ال�شيارات الخا�شة بالمحكوم عليها ال�شركة 
المتحدة للمباني ال�شناعية وذلك في يوم 2016/9/8 وال�شيارات هي: )1( �شيارة رقم 8741 
نقل خا�س نوعman  �شنة ال�شنع 2008. )2( �شيارة رقم 218 خا�س للركاب ني�شان �شنة ال�شنع 

.1991
هاتف  المالكي  عبداهلل  عي�شى  احمد  الدلل  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  ال�شالمية  وال�شئون  العدل  بوزارة  التنفيذ  ادارة  اأو   )33519195(

بموجب ملف التنفيذ رقم 6/07059/2013/04.
قا�سي.محكمة.التنفيذ
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رقم.الدعوى:.8/1065/2013/04
بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بالمحكوم عليه/ معن عبدالواحد 
والوثيقة رقم )29853( وذلك  المقدمة رقم )2009/ 7698(  والم�شجل بموجب  عبدالمجيد 
بتاريخ 2016/8/30، على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره ــ/5.500.000 دينار )خم�شة 

ماليين ون�شف مليون دينار(.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل/ نادر يو�شف ر�شدان هاتف )39400533( 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.8/01065/2013/04
قا�سي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.7/5903/2013/04
بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني المنقولت الخا�شة بالمحكوم عليه مخبز بيل 
مير والمتواجدة في مبنى 875 طريق 2618 مجمع 626 وذلك بتاريخ 2016/9/4 والمنقولت 

هي: ح�شب الك�شف المرفق.
هاتف  المحميد  ح�شن  يو�شف  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو   )39270027(  )39905026(

بموجب ملف التنفيذ رقم 7/05903/2013/04.
قا�سي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى:.8/1065/2013/04
بيع.باملزاد.العلني

�شركة  عليه/  بالمحكوم  الخا�س  العقار  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
�شعد للتجارة والمقاولت والخدمات المالية والم�شجل بموجب المقدمة رقم )2009/ 7698( 
والوثيقة رقم )29853( وذلك بتاريخ 2016/8/30، على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره 

ـــ/5.500.000 دينار )خم�شة ماليين ون�شف مليون دينار(.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل/ نادر يو�شف ر�شدان هاتف )39400533( 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.8/01065/2013/04
قا�سي.محكمة.التنفيذ
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رقم.الدعوى:.3/7257/2016/02
تبليغ.باحل�سـور

�شفة  الألمنيوم  بوابة  م�شنع  عليه/  مدعى   .640166512 �شخ�شي:  رقم  داتا  اهلل  المدعي: 
الدعوى: مطالب عمالية.

اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في       لذا تعلن 
2016/8/7م لنظر الدعوى ليعلم

قا�سي.اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى:.9/9151/2016/02
تبليغ.باحل�سور

�شفة  كمبيواك�س.  عليه/  مدعى   .830227385 �شخ�شي:  رقم  توفيق.  رحمن  ميرزا  المدعــي: 
الدعوى: مطالب عمالية.

اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في       لذا تعلن 
2016/8/24م لنظر الدعوى ليعلم

قا�سي.اإدارة.الدعوى.العمالية
رقم.ال�ستئناف:.4/4422/2014/03.

رقم.الدعـــوى:.1/839/2013/02
تبليغ.باحل�سور

الم�شتاأنفة: ال�شركة ال�شرقية لإنتاج ال�شفلت والخر�شانه ذ.م.م، بوا�شطة وكيلها المحامي حمزة 
�شعيد قروف �شــد الم�شتاأنف �شدها: �شركة حوار للمقاولت �س.�س.و، ل�شاحبها ال�شيد �شرحان 

من�شور، مبنى 3276 طريق 2150 مجمع 321 الق�شيبية.  
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
باأنه قد تم ايداع تقرير الخبير في ملف ال�شتئناف المذكور اأعاله. لذا فاإنه اإذا لم يح�شر اأو 
يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/10/5 فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه ح�شوريا 

ليعلم.
قا�سي.محكمة.ال�ستئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.4/21378/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شركة عبدالهادي العفو. المدعى عليها: �شركة بيتون وروباو �س.ت 71293 �شقة 41 
مبنى 240 طريق 3306 المنامة 333. �شفة الدعوى: طلب اإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي 



38
العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

مبلغ وقدرة 67139/746 دينار والر�شوم والم�شاريف والفوائد ومقابل اتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اعاله بالح�شور بنف�شها 

او بوكيل عنها لجل�شة 2016/10/17م.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف:.4/1978/2016/03
رقم.الدعـــوى:.6/17071/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شده: ون�س با�شم عبدالحميد محمد ال�شتر مبنى 
23 طريق 2901 مجمع 929. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى 

المدنية الثالثة في الدعوى رقم 6/17071/2015/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/18م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف:.8/1976/2016/03
رقم.الدعـــوى:.5/12753/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف: �شركة مينا تيلكوم. الم�شتاأنف �شده: FAIROZ ARFAN. �شقة 11 مبنى 2005 طريق 
المدنية  ال�شغرى  المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .302 235 مجمع 

الثالثة في الدعوى رقم 5/12753/2015/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/18م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف:.6/1686/2016/03
رقم.الدعـــوى:.7/15778/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 .OLADAYO MORENIKEJI FAJEBE �شده:  الم�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنف: 
المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .721 212 مجمع  824 طريق  مبنى 

ال�شغرى المدنية الثالثة في الدعوى رقم 7/15778/2015/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 
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او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/18م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف:.9/1684/2016/03
رقم.الدعـــوى:.7/15151/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شده: محمد ار�شيد �شليمان الم�شطفى. �شقة 11 
مبنى 1443 طريق 5533 مجمع 555. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية الثالثة في الدعوى رقم 7/15151/2015/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/18م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف:.4/1687/2016/03
رقم.الدعـــوى:.7/13996/2015/02

تبليغ.باحل�سور
مبنى   .MOHAN RAJ LOGANATHAN �شده:  الم�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنف: 
1138 طريق 831 مجمع 308. مو�شوع الدعوى ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى 

المدنية الثالثة في الدعوى رقم 7/13996/2015/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/18م موعد نظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة

رقم.ال�ستئناف:.8/1864/2016/03
رقم.الدعـــوى:.9/23728/2014/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الأو�شط. الم�شتاأنف �شده: محمد ه�شام زيزاح 

�شقة 22 مبنى 1704 طريق 2427 مجمع 324. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من 
المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة في الدعوى رقم 9/23728/2014/02.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 
او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/6م موعد نظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.ال�ستئناف:.9/1631/2016/03
رقم.الدعـــوى:.4/19002/2015/02

تبليغ.باحل�سور
موؤ�ش�شة  �شاحبة  ب�شفتها  النوي�شر  حبيب  منى  �شدها:  الم�شتاأنف  بتلكو.  �شركة  الم�شتاأنف: 
ا�شتئناف  الدعوى  مو�شوع   .334 مجمع   3435 طريق   129 مبنى  البناء.  لمقاولت  النوي�شر 
الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة في الدعوى رقم 4/19002/2015/02.

للم�شتاأنف �شدها المذكورة اعاله بالح�شور       لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة 
بنف�شه او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/6م موعد نظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعـوى:.8/00197/2016/02

تبليـغ.باحل�سـور
المدعي: بنك البحرين للتمنية. وكيل المدعي ح�شان المحرقي. المدعى عليه اأحمد ح�شين عيد 

را�شد. مجهول العنوان. �شفـة الدعوى: ديون. 
العا�شرة �شباحا للمدعى عليه  ال�شاعة  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى       لذا تعلن المحكمة 
المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/3. كما نفيدكم علما بتاأجيل 

الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.9/4698/2016/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعى عليه �شادق  اأحمد.  اأحمد محمد  يمثلها:  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعي: 
عبدعلي علي عبداهلل محمد �شاحب موؤ�ش�شة خدمات مان�ش�شتر للتنظيفات )�س.ت 43892(. 

مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون.      
العا�شرة �شباحا للمدعى عليه  ال�شاعة  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى       لذا تعلن المحكمة 
المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/3. كما نفيدكم علما بتاأجيل 

الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.7/5568/2016/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها جلوبال 
يونيون اإنيرجي فين�شيرز. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون. 
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     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة ال�شاعة العا�شرة �شباحا للمدعى عليها 
المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/30. كما نفيدكم علما بتاأجيل 

الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.2/15372/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعـــية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها خليفة 
عبداهلل المناعي. مجهول العنوان. �شفـة الدعوى: ديون. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة ال�شاعة العا�شرة �شباحا للمدعى عليه المذكور 
اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/30. كما نفيدكم علما بتاأجيل الدعوى 

اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.9/6203/2016/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها �شركة 
بيك المحدودة )�س.ت 53809-1(. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة ال�شاعة العا�شرة �شباحا للمدعى عليها 
المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/30. كما نفيدكم علما بتاأجيل 

الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.4/4396/2016/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها الأولى: 
اأ�شماء يو�شف اأحمد ال�شي�شي. المدعى عليها الثانية: ليلى يو�شف اأحمد ال�شي�شي مجهول العنوان. 

�شفـة الدعوى: ديون. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة ال�شاعة العا�شرة �شباحا للمدعى عليهما 
علما  نفيدكم  كما   .2016/10/30 لجل�شة  عنه  بوكيل  اأو  بنف�شه  بالح�شور  اأعاله  المذكورتان 

بتاأجيل الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة



42
العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

رقم.الدعـوى:.6/15501/2016/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. يمثلها: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها �شركة 
هامبتور انترنا�شونال )�س.ت. 55733-1(. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى ديون.  

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة ال�شاعة العا�شرة �شباحا للمدعى عليها 
المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/20. كما نفيدكم علما بتاأجيل 

الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.9/8665/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعي: محمد خ�شمان محمل الع�شيمي. المدعى عليها: حميدة مو�شى �شلمان الداود  
مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة ال�شاعة العا�شرة �شباحا للمدعى عليها 
المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/20. كما نفيدكم علما بتاأجيل 

الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.2/7316/2016/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيلها: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي
المدعى عليه: عمرو اإبراهيم محمد ال�شادق. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون. 

العا�شرة �شباحا للمدعى عليه  ال�شاعة  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى       لذا تعلن المحكمة 
المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/30. كما نفيدكم علما بتاأجيل 

الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.9/17665/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

اإبراهيم اأحمد مبارك. وكيله: المحامي جا�شم محمد �شرحان. المدعى عليها:  المدعي: علي 
موؤ�ش�شة عيون الفهد التجارية. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة ال�شاعة العا�شرة �شباحا للمدعى عليها 
المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/30. كما نفيدكم علما بتاأجيل 



43
العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.3/6187/2016/02
تبليـغ.باحل�سـور

عليها:  المدعى  الدين.  كمال  علي محمد  وكيلها:  العقاري.  للتطوير  الالجون  �شركة  المدعية: 
NATIVIDAD MARTINEZ. مجهول العنوان. �شفـة الدعوى: ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة ال�شاعة العا�شرة �شباحا للمدعى عليها 
المذكور. اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/30. كما نفيدكم علما بتاأجيل 

الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.9/7303/2016/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. يمثلها: جهاز ق�شايا الدولة. المدعى عليه: عادل هالل ربيعة 
الدو�شري. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون. 

العا�شرة �شباحا للمدعى عليه  ال�شاعة  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى       لذا تعلن المحكمة 
المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/1. كما نفيدكم علما بتاأجيل 

الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.9/17799/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيلها: ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. المدعى عليهم 1. هيا 
محمد عبدالرحمن يعقوب الزائد �شاحبة الموؤ�ش�شة الفردية اأزياء بنت القبائل)�س.ت73169-

1(. 2. محمد عبدالرحمن نا�شر المناعي. مجهول العنوان �شفـة الدعوى: ديون. 
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة ال�شاعة العا�شرة �شباحا للمدعى عليهما 
اأو بوكيل عنهما لجل�شة 2016/11/1. كما نفيدكم علما  اأعاله بالح�شور بنف�شهما  المذكوران 

بتاأجيل الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.1/20502/2015/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيلها: نواف محمد ال�شيد. المدعى عليهم: 1. �شالون لمي�س 
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للتجميل )�س.51053-1(. 2. ليلى محمد ح�شن اأبو �شتر. 3. هنادي ميرزا عبد الر�شول الطوا�س. 
مجهول العنوان. �شفـة الدعوى: ديون. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة ال�شاعة العا�شرة �شباحا للمدعى عليهم 
اأو بوكيل عنهما لجل�شة 2016/11/1. كما نفيدكم علما  المذكورين اأعاله بالح�شور بنف�شهما 

بتاأجيل الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعـوى:.9/2997/2016/02
تبليـغ.باحل�سـور

المدعية: �شو�شن يو�شف خليل يو�شف اآل بور�شيد. وكيلها: هيثم ح�شن بو غمار. المدعى عليه: 
اأحمد جا�شم علي جمعة بودهي�س. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: ديون. 

العا�شرة �شباحا للمدعى عليه  ال�شاعة  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى       لذا تعلن المحكمة 
المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/31. كما نفيدكم علما بتاأجيل 

الدعوى اإداريًا.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى:.1/11200/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة

فرزانة.ح�سن.نا�سر.العبا�سي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفاة فرزانة ح�شن نا�شر العبا�شي 
ورقمها ال�شخ�شي 731100239. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة 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 للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/6لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.6/11394/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
JERIN.VARGHESE

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى JERIN VARGHESE ورقمه 
ال�شخ�شي 921226896. 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 2016/11/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى:.2/11365/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

ABDUL.KADER.BADSHA.MIA

 ABDUL KADER BADSHA تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى
MIA. ورقمه ال�شخ�شي 841050643. 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 2016/11/6 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/11417/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

اإبراهيم.محمد.عثمان.عبدالرحمن.قدوره
عثمان  محمد  ابراهيم  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .650177975 ال�شخ�شي  ورقمه  قدوره  عبدالرحمن 
يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى 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.الثانية

رقم الدعوى 2/11611/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

حمد.اإبراهيم.حمد.عبدالعزيز.املنا�سري
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى حمد ابراهيم حمد عبدالعزيز 
باأية  المنا�شير ورقمه ال�شخ�شي 880106808. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي 
اأنه على كل  اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما  حقوق عليه 
من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/8 لنظر 

الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم الدعوى 5/11517/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

ال�سيد.ح�سن.مح�سن.ماجد.يو�سف
ماجد  مح�شن  ح�شن  ال�شيد  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
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يو�شف. ورقمه ال�شخ�شي 550122087. 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 2016/11/8 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى:.9/02773/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه محمود 
محمد رفاعى عبدالمق�شود زايد. مبنى 859 �شقة 11 طريق 1110 مجمع 111 الحد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 261.998 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/02306/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرفاع   925 2 طريق 2516 مجمع  �شقة   661 مبنى   .JOHNJIE DEDELES VALLE عليها: 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 248.627 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.  
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/02519/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه   محمد 
محمد. مبنى 18 طريق ام ال�شعوم مجمع 332 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 70.5 دينارًا 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة



47
العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

رقم.الدعوى:.5/02087/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مطعم اأثيوبيا. �شندوق بريد 15909. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.258 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/07664/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
MUHAMMAD ISLAM UL UL HAQ. مبنى 1083 �شقة 31 طريق 1417 مجمع 314  عليه: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 347.715 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/03140/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 309 مجمع   916 طريق   8479 مبنى   .ROBERT WILLIAM ROCHFORD ROCHFORD

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   79.7 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/10/10 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/03450/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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الهملة.   1014 مجمع   90 طريق   21111 مبنى   .REYNANTE SALIDAGA MABINI عليها: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 731.862 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/03736/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد علي احمد �شالح الموالي. مبنى 1010 طريق 5031 مجمع 450 المق�شع. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 858.105 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/05118/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: 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 الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/20911/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: مريم خلف تمو الثلجي. الرقم ال�شخ�شي: 630068780. مبنى :2659 �شقة :32 طريق 
الر�شوم  مع  دينار   302.938 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   939 مجمع   3953

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/05849/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: وليد توفيق علي. مبنى 1662 طريق 1829 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 568.57 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/10672/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شالم خمي�س �شعيد ال�شعدي. الرقم ال�شخ�شي: 830841032. مبنى 231 طريق 95 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 230.105  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   949

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/07773/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 1369 طريق   2881 مبنى   .790449269 ال�شخ�شي:  الرقم   .SWAMI SAMAGANJI عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 192.821  الم�شلى. مو�شوع  مجمع 413 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.9/11224/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 11 �شقة   727 مبنى   .850934877 ال�شخ�شي:  الرقم   .BALAMURUGAN NAVAMANI

الر�شوم  مع  دنانير  مبلغ 609.231  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   321 طريق 2723 مجمع 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.2/02083/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SOLEMAN ASAK MIA. مبنى 2172 طريق 2012 مجمع 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 281.14 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

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 الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/12934/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 1 �شقة   35 مبنى   611026503 ال�شخ�شي  الرقم   .JAGATH WICKREMARATNA عليه: 
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طريق 501 مجمع 364 بالد القديم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 93.263 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/07778/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 924 مبنى   .810520087 ال�شخ�شي  الرقم   .SINTO MATHEW THANDIACKAL عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   121.18 الدعوى  مو�شوع  �شلماباد.   702 مجمع   231 طريق 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/07770/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرقم   .SUJEEWA PATHIRANA KUMARASINGHA KUMARASINGHA عليها: 
ال�شخ�شي: 700598227. مبنى 198 طريق 4904 مجمع 949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 181.09 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/09124/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: مريم جا�شم جا�شم محمد الذوادي. الرقم ال�شخ�شي: 910301271. مبنى 3101 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   331.513 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   813 مجمع   1373

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/10287/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: ا�شامه �شليمان �شاهج العلي. الرقم ال�شخ�شي: 881210943. مبنى 1765 طريق 1206 
مجمع 623 العكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1355.65 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/09172/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيل المدعية: جميلة علي 
 .550116206 ال�شخ�شي  الرقم  �شلمان.  محمد  �شلمان  يو�شف  عليه:  المدعى  اأحمد.  �شلمان 
مبنى 939 طريق 4522 مجمع 945 عوالي �شوليتيرر للتجارة والت�شويق. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 969.35 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/17551/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
طريق   914 مبنى   .920319645 ال�شخ�شي:  الرقم   .SOUGESH KIZHAKKE VALAPPIL

31 مجمع 623 العكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 492.493 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.4/07159/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خليفه ابراهيم مرزوق المال الرميحي. الرقم ال�شخ�شي: 780404513

مبنى 128 �شقة 12 طريق 2 مجمع 805 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 106.101 
دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.8/06185/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ال�شخ�شي: 891002537. مبنى 3027 طريق 447 مجمع  الرقم  فاطمة ح�شين مو�شى جعفر. 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   377.682 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1204

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/07388/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: vazhepoil basher. مبنى 1300 طريق 1819 مجمع 318 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/05447/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شالم مبارك خمي�س الكلباني. الرقم ال�شخ�شي: 830838112. مبنى 231 طريق 95 مجمع 
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والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 277.314  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   949
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.8/07613/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 

عليه: HAROLD CHARLES BOWSER. الرقم ال�شخ�شي: 670703079
مع  دنانير   310.098 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   342 مجمع   382 طريق   1 مبنى 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/22450/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
المدعى عليه: RONALD JOHN BERSAMIRA TEJADA. الرقم ال�شخ�شي 711132577. 
الر�شوم  مع  دينارًا   121 الدعوى  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع   2152 طريق   3439 مبنى 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/08020/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  خلف.  عبدالر�شول  ح�شنين  ريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .AKHNATON THEODORE RIDGEWAY RIDGEWAY III عليه: 
820657131. مبنى 1 طريق 382 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.125 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/05038/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
خالد علي حمد حمد را�شد. الرقم ال�شخ�شي: 770900526. مبنى 2435 طريق 1644 مجمع 
216 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 250.747 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/06925/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: علي ح�شن عي�شى ر�شي احمد. الرقم ال�شخ�شي: 780306651. مبنى 1034 طريق 623 
مجمع 515 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.67 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/03853/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: CHOUDHRY NADEEM QADAR. الرقم ال�شخ�شي 770358527. مبنى 1415 �شقة 
مع  دينارًا   329.382 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   903 330 مجمع  1 طريق 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.4/22812/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ايمن مزيد رم�شان �شليمان. الرقم ال�شخ�شي: 920611435. مبنى 1695 طريق 3703 
مجمع 248 حالة النعيم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 564.755 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/07772/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد مطيع يا�شين رم�شان. الرقم ال�شخ�شي: 761224335. مبنى 2589 �شقة 1 طريق 
الر�شوم  مع  دنانير   104.464 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع   741

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/04274/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 590142917. مبنى 816 طريق 1032 مجمع  الرقم  �شالح محمد ح�شين محمد. 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 270.919 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   310

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/05716/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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 104 مبنى   .820501387 ال�شخ�شي  الرقم  بلو�س.  عبدالرحمن  عثمان  عمر  �شو�شن  عليها: 
طريق 2205 مجمع 222 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 286.702 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/08570/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد حامد عبدال�شميع عفيفى. الرقم ال�شخ�شي: 670915297. مبنى 279 طريق 808 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   65.739 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   308

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/01336/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: APSARA KUMAR RAMAN RAMAN CHELLAPPAN. مبنى 98 طريق 3902 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 324.226 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   339

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/09260/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 3519 1 طريق  �شقة   226 مبنى  ال�شخ�شي: 820322814.  الرقم   .SOBY GEORGE عليه: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   175.54 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .3370 مجمع 

اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.5/08058/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: SYED WAQAS AHMAD AHMAD HASHMI. الرقم ال�شخ�شي 840238487. مبنى 
250 �شقة 1 طريق 359 مجمع 312 المنامة. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 556.072 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/07657/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبا�س محمد يعقوب جعفر الما�س. الرقم ال�شخ�شي: 870406124 مبنى 752 طريق 638 
مجمع 806 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 55.177 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/06296/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 880119543. مبنى 150 �شقة 11 مجمع  الرقم  الريا�شي.  عليه: علي ح�شين علي 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   201.73 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   226

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.4/09137/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
جميله جا�شم ابراهيم بوكمال. الرقم ال�شخ�شي: 710405120. مبنى 154 طريق 1101 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   415.679 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1211

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/07787/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SIMAGNE DERESSE ALEMU. الرقم ال�شخ�شي 770838103 مبنى 15 طريق 254 
مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى 117.097 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/03990/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: عائ�شة محمد �شهل خمي�س رجب. الرقم ال�شخ�شي: 880104759. مبنى 1017 طريق 
2251 مجمع 255 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 115.309 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/09534/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: يا�شر علي مثنى عيا�س. الرقم ال�شخ�شي: 920513298. مبنى 722 �شقة 1 طريق 1419 
مجمع 914 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 385.676 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/04341/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
احمد جعفر محمد الفر�شاني. الرقم ال�شخ�شي: 880707992. مبنى 227 طريق 1206 مجمع 
414 الديه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 270.149 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/05853/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   349 مبنى   .770202454 ال�شخ�شي:  الرقم  علوان.  على  اهلل  حفظ  محجوب  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   280.103 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   905 مجمع   513

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/10821/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 .830219978 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD NAVEED AZAM AZAM KHAN عليه: 
مبنى 2300 طريق 8544 مجمع: 985 ال�شخير مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 271.822 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.5/09559/2015/02

تبليغ.باحل�سور
عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MD.MORSHA DUL ALAM MD.KHAZA MOYON UDDEN

870514202. مبنى 2111 طريق 90 مجمع 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 527.739 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.7/19748/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   308 مجمع   837 طريق   921 مبنى   .WASEEM AKRAM SHAIKH عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 1118.445 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

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

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/08069/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 12 �شقة   1305 مبنى   .680934022 ال�شخ�شي:  الرقم  حمدى.  احمد  م�شطفى  ثابت  عليه: 
طريق 2535 مجمع 425 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 359.017 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.4/02964/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبداهلل عي�شى مرهون علي. الرقم ال�شخ�شي: 921100590. مبنى 107 طريق 4011 مجمع512. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 310.613 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/05790/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
 333 طريق   446 مبنى   .811048756 ال�شخ�شي:  الرقم  رم�شان.  محمد  محمد  عالء  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   283.08 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   308 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة..

رقم.الدعوى:.5/03023/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ممدوح علي ابراهيم مرهون نا�شر. الرقم ال�شخ�شي: 900301511. مبنى 372 طريق 3313 
مجمع 633 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 311.925 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/18220/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبنى 627 طريق 2411 مجمع  ال�شخ�شي: 800762452.  الرقم   .YAPENG ZHANG عليه: 
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 351.755 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   324
اأتعاب المحاماة.     

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

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.8/06106/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي 840729154. مبنى  الرقم   .DIPENDRA BAHADUR THAPAMAGAR عليها: 
825 طريق 1810 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى 219.243 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/21027/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 VINOD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
مبنى 1732 طريق 130 مجمع 211  ال�شخ�شي: 840161557.  الرقم   .ELUMBANTAVIDA

المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 789.039 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.1/00178/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 .690346875 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAYAPRAKAS VAILASSERI KUNNAKKAVIL عليه: 
مبنى 1997 طريق 134 مجمع 301 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 222.419 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/02503/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
EID KHAMIS OLAYYAN. الرقم ال�شخ�شي: 550161864. مبنى 126 �شقة 49 طريق 2905 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   336.316 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المرخ.   529 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/13986/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
قمر بني ها�شم للمقاولت والدللة. الرقم ال�شخ�شي: 2-027187. مبنى 1 �شقة 11 طريق 318 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   170.625 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع 

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

جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/03452/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد ح�شانين محمد ح�شانين. الرقم ال�شخ�شي: 750855134. مبنى 260 �شقة 2 طريق 
507 مجمع 205 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 313.133 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة



65
العدد: 3274 - الخميس 11 أغسطس 2016

رقم.الدعوى:.9/04426/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
اروى حمد عيد المنيزل. الرقم ال�شخ�شي: 690409923. مبنى 351 طريق 2120 مجمع 928 
الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 232.786 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/01102/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 .910716161 ال�شخ�شي:  الرقم   .ATTIEQ AKRAM GONDAL GONDAL SAJID عليه: 
مبنى 2300 طريق 8544 مجمع 985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 189.49 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/03735/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: DAYANANDA BABA POOJARI. الرقم ال�شخ�شي 65017057

مبنى 18 �شقة 112 طريق 4101 مجمع 341 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 558.658 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.7/06378/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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م�شطفى ح�شن احمد ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 840405286. مبنى 1423 طريق 4468 مجمع 
644 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 198.149 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/02608/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: اماني علي احمد هالل يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 901104507. مبنى 288 طريق 3206. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 311.429 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.5/05460/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها ماجدة 
�شقة 1 طريق 3917  ال�شخ�شي: 740404393. مبنى 634  الرقم  العلقم.  محمد جواد عي�شى 
مجمع 439 ال�شهلة الفوقية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64.9 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/05512/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 570058350. مبنى 1981 طريق 978 مجمع  الرقم  من�شور محمد ح�شن �شقر. 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 167.922  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   909

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/05348/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 1034 طريق   1210 مبنى   .810404109 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  احمد  مكي  هاني  عليه: 
مجمع 1210 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 322.34 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/03741/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 640111718 مبنى 76 طريق  الرقم  العري�س.  �شالم  عليه: فتحي عبدالمير علي 
82 مجمع 404 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 292.85 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/06452/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع  المنامة.   327 مجمع   2701 طريق   41 �شقة   47 مبنى  للمقاولت.  غلف  اليانز  �شركة 

الدعوى: طلب مبلغ 180.497 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة. 
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.9/04829/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
AMEER THAZHE KANDY. الرقم ال�شخ�شي: 780594029. مبنى 1867 طريق 228 مجمع 

302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 106.754 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.6/04350/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 RANAH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
 13 �شقة  مبنى 1612  ال�شخ�شي 80084363  الرقم   .JILL BINGOL BINGOL ROSELLO

الر�شوم  مع  دينارًا   511.567 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع   2118 طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/03289/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شرقي.  الرفاع   905 مجمع   527 طريق   1038 مبنى  القراى.  اأحمد  عبدالرحيم  خالد  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 309.008 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/19422/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 603 مجمع   6 طريق   143 مبنى   .201516720 ال�شخ�شي:  الرقم  عبداهلل.  علي  ح�شن  عليه: 
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مهزة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1112.031 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.3/20840/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شركة المملكة للخدمات المنية. الرقم ال�شخ�شي: 50939 – 5. مبنى 2455 �شقة 11 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   1617.28 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع   735

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/05709/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: محمد را�شد �شالح جبر �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 620404779. مبنى 273 طريق 1619 
مجمع 816 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215.404 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/18473/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه ابراهيم 
احمد عبداهلل قائد. الرقم ال�شخ�شي: 650301064. مبنى 324 طريق 2443 ال�شايه. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 295.651 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/09010/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: ايمان كاظم مح�شن كاظم. وكيل المدعي: عبا�س ناجي ح�شن علي. المدعى عليها: 
طلب  الدعوى:  مو�شوع   840193483 ال�شخ�شي:  الرقم   .NUR NOBI ABDUR RAHMAN

مبلغ 850 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/05841/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرقم   .ASARAPPULIGE ASHAN HASTHIKA HASTHIKA FERNANDO عليها: 
ال�شخ�شي: 830155899. مبنى 819 طريق 408 مجمع 338 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 369.75 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/18936/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MANOJ KUTTI PORICHANKANDY. الرقم ال�شخ�شي 720642515. مبنى 2544 
طريق 3454 مجمع 334 المنامة. مو�شوع الدعوى 306.122 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.5/05628/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   927 مبنى   921000014 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شولي.  عي�شى  ح�شين  مو�شى  عامر  عليه: 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 269.735 دينارًا مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  1727 مجمع 917 

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

جل�شة 2016/10/10 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/06712/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 810407973 مبنى 993 طريق  الرقم  زبيل.  �شلمان  �شلمان عبدعلي  عليه: محمد 
4219 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107.331 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/10658/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 .1303 طريق   242 مبنى   .950302600 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ح�شن  خليل  محمد  خليل 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 246.634 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.2/07776/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 1812 مبنى   .740742485 ال�شخ�شي  الرقم   .JHONALYN ALINDAYU GARCIA عليها: 
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مبلغ 131.782  الدعوى: طلب  الغربي مو�شوع  الرفاع  �شلمان مجمع 906  ال�شيخ  �شارع  طريق 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/08881/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD SARWAR. الرقم ال�شخ�شي: 830853782. مبنى 2816 �شقة 14 طريق 
242 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 314.153 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/04097/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 46 �شقة   336 مبنى   .661130541 ال�شخ�شي:  الرقم   .ZELMA IRIS BOOYSEN عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   619.335 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع   4008 طريق 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/05781/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي 810940078. مبنى 184  الرقم   .BENJAMEN BAUSING PANIZALES عليه: 
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 265.742  المنامة. مو�شوع  �شقة 12 طريق 2608 مجمع 326 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/08523/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 2408 طريق   338 مبنى   .570049504 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شن  عبداهلل  ر�شيه  عليها: 
مجمع 624 العكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 645.411 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/12943/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 100 مبنى   .810175940 ال�شخ�شي  الرقم   .MICHELLE MARCOS COLLANTO عليه: 
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 229.419  المنامة. مو�شوع  �شقة 43 طريق 3201 مجمع 332 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/03400/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مر�شيه عبدالمجيد مو�شى وحداني مو�شوي. الرقم ال�شخ�شي: 860901211 مبنى 1915 طريق 
135 مجمع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 311.685 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.6/12943/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 100 مبنى   .810175940 ال�شخ�شي  الرقم   .MICHELLE MARCOS COLLANTO عليها: 
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 229.419  المنامة. مو�شوع  �شقة 43 طريق 3201 مجمع 332 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/07090/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: ماريه �شالح احمد علي ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 781106672. مبنى 1642 طريق 423 
مجمع 1204 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 168.501 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/13011/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RAMESH KOONATH. الرقم ال�شخ�شي: 780550170. مبنى 592 طريق 101 مجمع 
107 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 81.471 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/13321/2014/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  لالت�شالت.  نيوتل  �شركة  المدعية: 
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ال�شخ�شي: 790649632. مبنى 4 طريق 5707 مجمع  الرقم   .UMERA ALI المدعى عليها: 
257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 952.38 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/08202/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالنا�شر محمود عبدالكريم الدي�شي. الرقم ال�شخ�شي: 790727404. مبنى 1677 �شقة 13 
الر�شوم  مع  دنانير  مبلغ 804.028  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   314 طريق 3738 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/11602/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 810587904. مبنى 740 طريق 2412  الرقم   .MICHAEL SAMPIANO JOSE

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   315.509 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.3/05257/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SULAIMAN THAKIBU ABDU ABDU KAJA. الرقم ال�شخ�شي: 791244849. مبنى 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  991 �شقة 23 طريق 613. مو�شوع الدعوى 250.212 دينار مع 

اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.5/05368/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
اأحمد ل�شين. الرقم ال�شخ�شي: 610923455. مبنى :3014 طريق 2656  عليه: ه�شام توفيق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 351.584  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.   226 مجمع 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.8/03321/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
جا�شم عي�شى �شنان مبارك. الرقم ال�شخ�شي: 680901884. مبنى 1101 �شقة 32 طريق 1532 
مجمع 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 488.69 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/05874/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: NELIA VELASCO LACUBAN. الرقم ال�شخ�شي: 730430332 مبنى 128 �شقة 107 
الر�شوم  مع  دنانير  مبلغ 304.119  الدعوى: طلب  مو�شوع  الب�شيتين.  طريق 383 مجمع 228 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.2/04165/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد حبيب فتح اهلل جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 861102967. مبنى 968 طريق 1422 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   336.169 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   814

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/02201/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ابراهيم محمد الرفاعي. الرقم ال�شخ�شي: 730434265. مبنى 6131 �شقة 4 طريق 119 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   345.131 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   301 مجمع 

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

جل�شة 2016/09/28 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/03727/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
المدعى عليه: ARIF NOWSHAD MIAH. مبنى 12 �شقة 11 طريق 4201 مجمع 342 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 700.994 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.1/05297/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عادل جعفر عبدالر�شول �شلمان الحداد. مبنى 205 طريق 535 مجمع 1205 مدينة حمد. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 579.649 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/05840/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: KRISHNA PRASAD POO MADATHIL. مبنى 1777 �شقة 2 طريق 1831. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 329.503 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة. 
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/05274/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليه: جعفر ح�شين  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
احمد ن�شيف. مبنى 10 طريق 3401 مجمع 634 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65.55 

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

جل�شة 2016/10/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/04837/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
مهدي علي ر�شا ا�شماعيل مبارك عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 890609810. مبنى 650 طريق 
606 مجمع 608 واديان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 269.645 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.9/07306/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RANDY VELEZ GUELOS. الرقم ال�شخ�شي: 740741306. مبنى 1500 �شقة 1 طريق 
623 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 168.005 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/08700/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ALEXANDER MACRAE. الرقم ال�شخ�شي: 640827829 مبنى 525 �شقة 31 طريق 
3913 مجمع 339 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 776.583 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/05749/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 .850354633 ال�شخ�شي  الرقم   .WENNIE ROSE SERRA SERRA GUANZON عليه: 
الر�شوم  المنامة. مو�شوع الدعوى 275.516 دينارًا مع  مبنى 3398 طريق 2152 مجمع 321 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/02518/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: نايف نا�شر فريح 
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 71.97 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   224 مجمع   4409 طريق   391 مبنى  ال�شمري. 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.1/05255/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 ZAHID المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
HUSSAIN FURRUKH FURRUKH BHATTI. الرقم ال�شخ�شي 730109780. مبنى 991 

دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 517.683  المنامة. مو�شوع  �شقة 48 طريق 3320 مجمع 333 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/05010/2015/02

تبليغ.باحل�سور
ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه فهد  البحرين. وكيل المدعية: زينب  المدعية: �شركة زين 
مط�شر رافع �شاري العنزي. الرقم ال�شخ�شي: 860602320. مبنى 922 طريق 812 مجمع 108 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   573.516 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحد. 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/07264/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 900408960. مبنى 1136 طريق  الرقم  اإبراهيم.  ابراهيم علي  عليه: نوح محمد 
الر�شوم  مع  دينارًا   130.004 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  النويدرات.   644 مجمع   4454

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.6/02705/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه عادل 
جعفر محمد علي ال�شيخ جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 690703554. مبنى 452 طريق 2912 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1629.01 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المرخ.   529

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/01845/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
AZALDIN BIN MOHD MOHD ZIN. مبنى 88 �شقة 33 طريق 1902 مجمع 319 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 348.364 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

.رقم.الدعوى:.9/02157/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ابراهيم يو�شف محمد علي. مبنى 1016 طريق 825 مجمع 208 المحرق مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 257.371 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/02074/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: NIKHIL NATTUVETTY ANILKUMAR. مبنى 453 �شقة 11 طريق 117 مجمع 701 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   246.751 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  توبلي. 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/02370/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد عبداهلل خليفه جمعه الذوادي. مبنى 947 طريق 315 مجمع 1203 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 623.03 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/03379/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عي�شى عبداهلل محمد عبداهلل دراج. مبنى 181 طريق 902 مجمع 1209 مدينة حمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 435.451 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/03384/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ممدوح ب�شام خلف علي ال�شاعي. بناية برج الدبلومات الطابق التا�شع مكتب 903 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   460.726 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .317 المنامة   1705

ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/08285/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMAD SHOIAB KHUSHAL KHUSHAL MUHAMMAD. الرقم ال�شخ�شي: 
900320486. مبنى 1491 طريق 4429 مجمع 944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 917.66 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله للحظور لال�شتجواب 

وباأنها قد حددت جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/01261/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 ANUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
MOHAMED. مبنى 620 �شقة 11 طريق 3815 مجمع 338 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/09/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/05324/2014/02
تبليغ.باحل�سور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MARIA JESSA ORANDE ORANDE BROQUEZA عليها:  المدعى 
850562988. مبنى 1406 طريق 4152 مجمع 441 ال�شهلة الفوقية مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.5/04003/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: جاهد حمزه ولي محمد ح�شين بلو�شي. مبنى 1764 �شقة 11 طريق 853 مجمع 908 الرفاع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 50.533  الدعوى: طلب  مو�شوع  الغربي. 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/02912/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه عبداهلل 
مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   933 مجمع   3370 طريق   1159 مبنى  حميرات.  �شعد  كرفو  ف�شل 

الدعوى: طلب مبلغ 267.71 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/22699/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليه: مجمع ال�شقير 
لالثاث والمفرو�شات. الرقم ال�شخ�شي: 201429549. مبنى 5277 �شقة 95 طريق 1239 مجمع 
812 مدينة عي�شى ل�شاحبه: عبدالكريم نا�شر ال�شقير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 374.474 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/07430/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: YUGANK SEN. الرقم ال�شخ�شي: 890714398. مبنى 110 �شقة 9 طريق 15 مجمع 
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707 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 329.057 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/04930/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
�شادق جعفر ابراهيم مح�شن الزهيره. الرقم ال�شخ�شي: 940203456. مبنى 85 طريق 428 
مجمع 1046 دار كليب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 288.472 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.1/06734/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: نرج�س ابراهيم عي�شى احمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 810104237 مبنى 1075 �شقة 21 
طريق 1532 مجمع 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 138.192 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.7/05062/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد في�شل محمد ابراهيم علي. الرقم ال�شخ�شي: 870603167. مبنى 868 طريق 702 
مجمع 107 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.723 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.2/08163/2015/02
تبليغ.باحل�سور

ح�شن  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
م�شطفى ح�شن يو�شف المزعل. الرقم ال�شخ�شي: 860105431. مبنى 650 طريق 8114 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   201.2 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شاخورة.   481

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.3/11608/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه �شامي 
عبدااهلل عبد الرحمن الأ�شقر. الرقم ال�شخ�شي: 650166752. مبنى 1 �شقة 1205 طريق 421 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 288.211  الدعوى: طلب  مو�شوع  �شلماباد.  مجمع 704 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/07078/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد ابراهيم احمد الن�شاري. الرقم ال�شخ�شي: 900207620. مبنى 1020 طريق 317 
مجمع 1203 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215.741 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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رقم.الدعوى:.1/09133/2014/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 12 �شقة   898 مبنى   .860702332 ال�شخ�شي:  الرقم  غزوان.  طه  عبدالعزيز  عبدالرحمن 
الر�شوم  طريق 2137 مجمع 421 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 70.243 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.9/01347/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شميه ح�شين ح�شن علي. مبنى 121 طريق 57 مجمع 222 الب�شيتين مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 61.433 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.4/07162/2014/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ولء ماجد �شيد علي. الرقم ال�شخ�شي: 940907941. مبنى :1139 طريق 4566 مجمع 233 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 140.195  الدعوى: طلب  مو�شوع  الدير. 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة

رقم.الدعوى:.5/05334/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مجمع   2335 طريق   1625 مبنى   .750702630 ال�شخ�شي:  الرقم  مدن.  علي  عبداهلل  جميله 
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623 العكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 342.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.

قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
رقم.الدعوى:.9/09397/2014/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SHIHABUDHEEN VADAKKE MOOPICHATHIL. الرقم ال�شخ�شي: 780100840. 
مبنى 3473 �شقة 41 طريق 1854 مجمع 316 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 264.027 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
قا�سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخلام�سة
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اإعالنات.اإدارة.اأموال.القا�سرين

اإعالن.20160206
�شكنة مدينة  التيتون، من  �شلمان  ابراهيم  املتوفى جمعه  له طلب على  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
عي�شى ويحمل رقم �شكاين 480105944، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن 
تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160210
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى احمد ابراهيم احمد مزعل. من �شكنة عايل، ويحمل  
الإدارة  اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته،  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 520104692،  رقم 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة 
اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة بدينه 

متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160212
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى من�شور عبدالنبي جا�شم البقايل، من �شكنة بورى  
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته،  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 610051440،  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160213
مهزه   �شكنة  العلوي، من  علي  امري ح�شي  ال�شيد  املتوفى  على  له طلب  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته،  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 390102440،  رقم  ويحمل 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف لن تقبل 
الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى املتوفى املذكور اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
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ا�ستدراك

 ُن�شر يف عدد اجلريدة الر�شمية رقم )3266( ال�شادر بتاريخ 16 يونيو 2016 القرار رقم 
)115( ل�شنة 2016 ب�شاأن تعديل ت�شنيف العقارين رقم )10037064( ورقم )10037065( 
ت�شنيف  "تغيري  منه   )1( رقم  املادة  يف  جاء  وقد   ،1004 جممع  اجل�شرة،  مبنطقة  الكائني 
العقارين �شمن مناطق ال�شناعات اخلفيفة")LD(، يف حي اإن ال�شحيح هو "ت�شنيف مناطق 

.")RG( ال�شكن احلدائقي

ا�ستدراك

ح قرار ال�شتمالك رقم )30( ل�شنة 2001 املن�شور يف اجلريدة الر�شمية، اخلا�س   ي�شحنَّ
با�شتمالك جزء من العقار امل�شجل با�شم ال�شيد/ اإبراهيم محمد نا�شر، الكائن يف عايل من 
املنامة ح�شب املقدمة رقم 3149/ 1979، وامل�شتمَلك من اأجل اإن�شاء خزان ملعاجلة ا�شتخدام 
مياه ال�شرف ال�شحي، بحيث يكون القرار با�شم ال�شيد/ اإبراهيم محمد نا�شر و�شركائه، على 
العقار رقم )07016597( ح�شب اأرقام املقدمات 1979/3149، 1979/3150، 1978/1373، 

.1974/740
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ا�ستدراك

القرار رقم  اأغ�شط�س 2016   4 بتاريخ  ال�شادر  العدد رقم )3273(  الر�شمية  ن�شر يف اجلريدة 
اإدارة  تقدمها  التي  والبحوث  وال�شت�شارات  املختربات  خلدمات  مقابل  بتحديد   2016 ل�شنة   )19(
رقم )1(  به اجلدولن  العمراين، مرفق  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  بوزارة  املواد  هند�شة 
اجلدولي  ن�شر  يعاد  فاإنه  ال�شحيحتي،  �شورتيهما  يف  املن�شوران  اجلدولن  يكن  مل  وملا   .)2( ورقم 

ب�شورتيهما ال�شحيحتي، كالتايل:  
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