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.�أمر.ملكي.رقم.)45(.ل�سنة.2016
بمنح.و�سام

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة، وتعديالته،

�أمرنا.باالآتي:
�ملادة.�الأولى
ُينح و�شام الكفاءة من الدرجة الأولى اإلى كل من:

1- ال�شيد علي �شينا اإبراهيم منفردي.
2- ال�شيد علي محمد عبدالر�شول.

3- الآن�شة فاطمة عبدالرزاق �شفر.

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

ملك.مملكة.�لبحرين
حمد.بن.عي�سى.�آل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بـتـاريــــخ: 2  محرم  1438هـ

الـمـوافـق: 3 اأكتوبر 2016م
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.قر�ر.رقم.)44(.ل�سنة.2016
بتعيين.ع�سو.في.�للجنة.�لوطنية.لمكافحة.�لمخدر�ت

رئي�س جمل�س الوزراء:
اللجنة الوطنية ملكافحة  اإن�شاء وت�شكيل  القرار رقم )29( ل�شنة 2006 ب�شاأن  بعد الطالع على 

املخدرات،
 وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2015 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

ُيعينَّ نائب وزير الداخلية ع�شوًا يف اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.

�ملادة.�لثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                    .رئي�ض.جمل�ض.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ذي احلجة 1437هـ
الـمــــوافــــــق: 29 �شـبـتـمـبـــــر 2016م



7
العدد: 3282 - الخميس 6 أكتوبر 2016

.قر�ر.رقم.)45(.ل�سنة.2016
.بتعديل.�لمادة.)1(.من.�لقر�ر.رقم.)28(.ل�سنة.2006

ب�ساأن.�إن�ساء.وت�سكيل.�للجنة.�لوطنية.لمو�جهة.�لكو�رث

رئي�س جمل�س الوزراء:
الوطنية ملواجهة  اللجنة  وت�شكيل  اإن�شاء  ب�شاأن  ل�شنة 2006  القرار رقم )28(  بعد الطالع على 

الكوارث وتعديالته،
وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

اإن�شاء  اإلى املادة )1( من القرار رقم )28( ل�شنة 2006 ب�شاأن  ُي�شاف بنٌد جديٌد برقم )12( 
وت�شكيل اللجنة الوطنية ملواجهة الكوارث، ن�شه الآتي:

والت�شالت". املوا�شالت  بوزارة  البحرية  واملالحة  املوانئ  ل�شئون  الوزارة  وكيل   -12"

�ملادة.�لثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                           

رئي�ض.جمل�ض.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ذي احلجة 1437هـ
الـمــــوافــــــق: 29 �شـبـتـمـبـــــر 2016م
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.قر�ر.رقم.)46(.ل�سنة.2016
بتعيين.مديَرين.في.هيئة.�لكهرباء.و�لماء

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

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، املعدنَّ
وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 1999 باإعادة تنظيم وزارة الكهرباء واملاء،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )45( ل�شنة 2016 بتعديل وزاري،

وبناًء على عر�س وزير �شئون الكهرباء واملاء،
قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

ُيعينَّ يف هيئة الكهرباء واملاء كل من ال�شادة:
ي القمي�س                مديرًا لإدارة اإنتاج الكهرباء. 1- املهند�س عادل ر�شِ

مديرًا لإدارة نقل الكهرباء. 2- املهند�س نا�شر محمود نا�شر ح�شن  
 

�ملادة.�لثانية
على وزير �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

رئي�ض.جمل�ض.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 27 ذي احلجة 1437هـ
الـمــــوافــــــق: 29 �شـبـتـمـبـــــر 2016م
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.قر�ر.رقم.)47(.ل�سنة.2016
.بتعديل.بع�ض.�أحكام.�لقر�ر.رقم.)44(.ل�سنة.2011

ع.�لبيولوجي باإن�ساء.�للجنة.�لوطنية.�لتوجيهية.للتََّنوُّ

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

َنوُّع البيولوجي،   وعلى القرار رقم )44( ل�شنة 2011 باإن�شاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنَّ
وبناًء على عر�س رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

ُت�شتبَدل عبارة )رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة( بعبارة )رئي�س الهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية 
عام  )مدير  بعبارة  للبيئة(  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  )الرئي�س  وعبارة  الفطرية(،  واحلياة  والبيئة 
الإدارة العامة حلماية البيئة واحلياة الفطرية( اأينما وردتا يف القرار رقم )44( ل�شنة 2011 باإن�شاء 

َنوُّع البيولوجي. اللجنة الوطنية التوجيهية للتنَّ

�ملادة.�لثانية
َنوُّع البيولوجي الواردة باملادة  ُي�شتبَدل باجلهات املمثنَّلة يف ع�شوية اللجنة الوطنية التوجيهية للتنَّ
َنوُّع البيولوجي، اجلهات  الأولى من القرار رقم )44( ل�شنة 2011 باإن�شاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنَّ

الآتية:
1- ممثالن اثنان عن وزارة الداخلية، اأحدهما عن �شئون اجلمارك واآخر عن خفر ال�شواحل.

2- وزارة الرتبية والتعليم.
�شئون  عن  اأحدهما  العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  عن  اثنان  ممثالن   -3

البلديات واآخر عن الرثوة البحرية.

4- وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.
5- وزارة �شئون الإعالم.

6- هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.
7- هيئة البحرين للثقافة والآثار.
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8- جامعة البحرين.
9- غرفة جتارة و�شناعة البحرين.

�ملادة.�لثالثة
على رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض.جمل�ض.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 29 ذي احلجة 1437هـ
الـمــــوافــــــق: 1 اأكــتــوبـــــــــــــر 2016م
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.قر�ر.رقم.)48(.ل�سنة.2016
.ب�ساأن.��ستبد�ل.وتجديد.تعيين.وتعيين.�أع�ساء.في.�للجنة.�ال�ست�سارية

.لالإطار.�لوطني.للموؤهالت.في.�لهيئة.�لوطنية.للموؤهالت
و�سمان.جودة.�لتعليم.و�لتدريب

رئي�س جمل�س الوزراء:
الوطني  لالإطار  ال�شت�شارية  اللجنة  بت�شكيل   2013 ل�شنة   )52( رقم  القرار  على  الطالع  بعد 

للموؤهالت يف الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب،
وعلى القرار رقم )56( ل�شنة 2015 ب�شاأن ا�شتبدال ع�شو يف اللجنة ال�شت�شارية لالإطار الوطني 

للموؤهالت يف الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب،

وبعد تو�شية جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

اجلامعات  عن  كع�شو   - بوقحو�س  اأحمد  خالد  بالدكتور  احلمد  محمد  ب�شام  الدكتور  ُي�شتبَدل 
للموؤهالت  الوطنية  الهيئة  للموؤهالت يف  الوطني  ال�شت�شارية لالإطار  اللجنة  احلكومية - يف ع�شوية 

و�شمان جودة التعليم والتدريب، وتكون مدة ع�شويته يف اللجنة لنهاية مدة �شلفه.

�ملادة.�لثانية
د ع�شوية الدكتورة لولوة را�شد املطلق يف اللجنة ال�شت�شارية لالإطار الوطني للموؤهالت يف  جتدنَّ
الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة التعليم والتدريب - كع�شو  عن املعاهد اخلا�شة -، وتكون مدة 

ع�شويتها يف اللجنة اأربع �شنوات.

�ملادة.�لثالثة
ُيعينَّ يف اللجنة ال�شت�شارية لالإطار الوطني للموؤهالت يف الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة 

التعليم والتدريب، ُكل من:
1- الدكتور مازن محمد جمعة     ع�شوًا عن اجلامعات اخلا�شة.

2- الأ�شتاذ يا�شر عبدالرحيم العبا�شي    ع�شوًا عن القطاع اخلا�س.
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وتكون مدة ع�شويتهما يف اللجنة اأربع �شنوات.

�ملادة.�لر�بعة
التعليم والتدريب تنفيذ هذا  اإدارة الهيئة الوطنية للموؤهالت و�شمان جودة  على رئي�س جمل�س 

القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض.جمل�ض.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 29 ذي احلجة 1437هـ
الـمــــوافــــــق: 1 اأكــتــوبـــــــــــــر 2016م
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.قر�ر.رقم.)49(.ل�سنة.2016.
.ب�ساأن.�ل�سماح.لل�سركات.ذ�ت.ر�أ�ض.�لمال.�الأجنبي
.بمز�ولة.بع�ض.�الأن�سطة.�لتجارية.بن�سبة.%100

 
رئي�س جمل�س الوزراء: 

 2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 
وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )345( منه، 

وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )09- 2370( ال�شادر بجل�شته رقم )2370( املنعقدة بتاريخ 18 
يوليو  2016، 

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

..قرر.�الآتي:.
�ملادة.�الأولى.

مع مراعاة اأحكام الفقرة )اأ( من املادة )345( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 
َملُّك بن�شبة )100%( يف  بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، ُي�شمح لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي بالتنَّ

الأن�شطة التجارية الواردة يف اجلدول املرفق بهذا القرار. 

�ملادة.�لثانية.
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار ، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 
                                                                                                                                                      
 رئي�ض.جمل�ض.�لوزر�ء

خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 1 محـــــرم 1437هـ
الـمــــوافــــــق: 2 اأكـتـوبـــــر 2016م 
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.قر�ر.رقم.)50(.ل�سنة.2016
.ب�ساأن.�ل�سماح.لل�سركات.ذ�ت.ر�أ�ض.�لمال.�الأجنبي
بمز�ولة.بع�ض.�الأن�سطة.�لتجارية.بن�سبة.%49

رئي�س جمل�س الوزراء: 
 2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )345( منه، 
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )09- 2370( ال�شادر بجل�شته رقم )2370( املنعقدة بتاريخ 18 

يوليو  2016، 
وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

قرر.�الآتي:.
�ملادة.�الأولى.

مع مراعاة اأحكام الفقرة )اأ( من املادة )345( من قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 
َملُّك بن�شبة )49%( يف  بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، ُي�شمح لل�شركات ذات راأ�س املال الأجنبي بالتنَّ

الأن�شطة التجارية الواردة يف اجلدول املرفق بهذا القرار. 

�ملادة.�لثانية.
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار ، وُيعمل 

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

 رئي�ض.جمل�ض.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 1 محـــــرم 1437هـ
الـمــــوافــــــق: 2 اأكـتـوبـــــر 2016م 
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.قر�ر.رقم.)51(.ل�سنة.2016
بتعيين.مدير.في.وز�رة.�لد�خلية

رئي�س جمل�س الوزراء:
 1982 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العام  الأمن  قوات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

ُيعينَّ ال�شيخ خالد بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفة مديرًا يف وزارة الداخلية.

�ملادة.�لثانية
يتولى وزير الداخلية ت�ْشِكي املدير املذكور يف املادة الأولى من هذا القرار، يف اإحدى الإدارات 
ي�شغلها،  فيمن  الالزمة  وال�شرتاطات  اإدارة،  كل  وم�شئوليات  مهام  ِوْفَق  الداخلية،  بوزارة  ال�شاغرة 

ومبراعاة موؤهالته وخربته.

�ملادة.�لثالثة
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض.جمل�ض.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 3 محـــــرم 1437هـ
الـمــــوافــــــق: 4 اأكـتـوبـــــر 2016م
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.قر�ر.رقم.)52(.ل�سنة.2016
بتعيين.مدر�ء.في.وز�رة.�لد�خلية

رئي�س جمل�س الوزراء:
 1982 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العام  الأمن  قوات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

ُيعينَّ ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم مدراء يف وزارة الداخلية:
1- املقدم/عبداهلل علي را�شد معنطر.
2- املقدم/عبداهلل را�شد علي ال�شحي.

3- الرائد/ مرمي محمود قا�شم الربدويل.
4- الرائد/ح�شن جا�شم محمد ح�شن.

�ملادة.�لثانية
الإدارات  يف  القرار  هذا  من  الأولى  املادة  يف  املذكورين  املدراء  ت�ْشِكي  الداخلية  وزير  يتولى 
ي�شغلها،  فيمن  الالزمة  وال�شرتاطات  اإدارة،  كل  وم�شئوليات  مهام  ِوْفَق  الداخلية  بوزارة  ال�شاغرة 

ومبراعاة موؤهالت وخربة كل منهم.

�ملادة.�لثالثة
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض.جمل�ض.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 3 محرم 1438هـ
الـمــــــوافـــــق: 4 اأكتوبر 2016م
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.قر�ر.رقم.)53(.ل�سنة.2016
بتعيين.مديَرين..في.محافظة.�لمحرق

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات وتعديالته،

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

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

يعينَّ يف محافظة املحرق كٌل من :
مديرًا لإدارة اخلدمات الهند�شية وال�شتثمار. 1- ال�شيد ه�شام محمود خالد �شريدة  

مديرًا لإدارة املعلومات واملتابعة.  2- ال�شيد محمد علي ح�شن بوجريي   

�ملادة.�لثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض.جمل�ض.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 3 محرم 1438هـ
الـمــــــوافـــــق: 4 اأكتوبر 2016م
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.قر�ر.رقم.)54(.ل�سنة.2016.
ِقيَّة.�لعامة.للمحافظات.في.وز�رة.�لد�خلية بتعيين.مدير..بالُمَن�سَّ

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات وتعديالته،

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

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2014 بنقل وتعيي مديرين يف املحافظات،
وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

العامة  ة  ِقينَّ بالـُمَن�شنَّ واملالية  الب�شرية  املوارد  لإدارة  مديرًا  مندي  اإبراهيم  عي�شى  ال�شيد  ُيعينَّ 
للمحافظات بوزارة الداخلية.

�ملادة.�لثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                 
                         

                                                                                                               رئي�ض.جمل�ض.�لوزر�ء
خليفة.بن.�سلمان.�آل.خليفة

�شدر بتاريخ: 3 محرم 1438هـ
الـمــــــوافـــــق: 4 اأكتوبر 2016م
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وز�رة.�لعدل.و�ل�سئون.�الإ�سالمية.و�الأوقاف
.قر�ر.رقم.)61(.ل�سنة.2016

.ب�ساأن.تخويل.�أحد.موظفي.وز�رة.�لتجارة.و�ل�سناعة.و�ل�سياحة
�سفة.ماأموري.�ل�سبط.�لق�سائي

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

وعلى الأخ�س املادة )45( منه، 
ل باملر�شوم بقانون رقم  وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدنَّ

)12( ل�شنة 1994، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،
وبناًء على التفاق مع وزير التجارة وال�شناعة وال�شياحة،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

ل ال�شيد/ ه�شام حمزة ال�شاكن، املوظف بوزارة التجارة وال�شناعة وال�شياحة �شفة ماأموري  ُيخونَّ
ال�شبط الق�شائي، وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دائرة اخت�شا�شه، باملخالفة لأحكام املر�شوم 
ل باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994   بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، املعدنَّ

والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

�ملادة.�لثانية
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

                                     
                                                               

وزير.�لعدل.و�ل�سئون.�الإ�سالمية.و�الأوقاف
.....خالد.بن.علي.بن.عبد�هلل.�آل.خليفة.

�شدر بتاريخ: 27 ذي احلجــة 1437هـ 
الـمــوافـــــــــق: 28 �شـبـتـمـبــــــر 2016م
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وز�رة.�لعدل.و�ل�سئون.�الإ�سالمية.و�الأوقاف
.قر�ر.رقم.)62(.ل�سنة.2016

باإعادة.ت�سكيل.لجنة.تاأديب.�لداللين

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1976 بتنظيم مهنة الدللة يف العقارات، وعلى 

الأخ�س املادة )15( منه، 
وعلى قرار  رقم )37( ل�شنة 2007 باإعادة ت�شكيل جلنة تاأديب الدللي،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر.�الآتي:
�ملادة.�الأولى

ل جلنة تاأديب الدللي املن�شو�س عليها يف املادة )15( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة  ُت�شكنَّ
1976 بتنظيم مهنة الدللة يف العقارات على النحو التايل:

مدير اإدارة املحاكم بوزارة العدل1- ال�شيد/ محمدعبدالرحيم بوجريي
 وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

رئي�شًا

امل�شت�شار القانوين مبكتب معايل وزير العدل2- امل�شت�شار/ اأحمد ح�شني دروي�س 
وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

ع�شوًا

ع�شوًام�شت�شار جهاز امل�شاحة  والت�شجيل العقاري3- امل�شت�شار/ محمد اأبو احلمد  عثمان

ود ع�شوًاامل�شجل العام بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف4- ال�شيد/ جا�شم ح�شن بوَحمُّ

ع�شوًاممثاًل عن ال�شادة الدللي5- ال�شيد/ نا�شر علي الأهلي

ويكون انعقاد اللجنة �شحيحًا بح�شور رئي�شها واإثني من اأع�شائها.
ح  وت�شدر تو�شياتها بالأغلبية املطلقة لعدد اأ�شوات احلا�شرين، ويف حالة َت�شاوي الأ�شوات ُيرجنَّ

اجلانب الذي منه الرئي�س.

�ملادة.�لثانية
وال�شئون  العدل  وزير  على  املخالف  الدلل  على  تْوِقعها  التي  بالعقوبة  تو�شيتها  اللجنة  تعر�س 

الإ�شالمية والأوقاف لعتمادها.
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�ملادة.�لثالثة
تتفق اللجنة على قواعد تنظيم عملها، على اأن يتم عر�شها على وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية 

والأوقاف لعتمادها.

�ملادة.�لر�بعة
ن�شره يف  لتاريخ  التايل  اليوم  وُيعمل به من  القرار،  تنفيذ هذا  العدل  ل�شئون  الوزارة  على وكيل 

اجلريدة الر�شمية.

وزير.�لعدل.و�ل�سئون.�الإ�سالمية.و�الأوقاف
.....خالد.بن.علي.بن.عبد�هلل.�آل.خليفة.

�شدر بتاريخ: 27 ذي احلجــة 1437هـ 
الـمــوافـــــــــق: 28 �شـبـتـمـبــــــر 2016م
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�إعالنات.مركز.�لم�ستثمرين

�إعالن.رقم.)613(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  �شاحبة  اآل خليفة،  عبدالعزيز محمد  نورة خليفة  ال�شيخة 
ال�شكل  تغيري  طالبًة   ،1-95410 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  للتدريب  ناين  ذا  )مركز 
القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، بي �شاحبة ال�شركة بن�شبة %51 
وال�شيد/  GOPIKA BERI ةةةةة 49%، وبراأ�شمال لل�شركة مقداره خم�شون األف )50،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

�إعالن.رقم.)614(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
دوردا،  عبداهلل  محمد  فاطمة  ال�شيدة/  عن  نيابة  ذ.م.م(،  والتطوير  لال�شت�شارات  )�شيدين  �شركة 
مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم  64984، طالبة حتويل الفرع ال�شاد�س من املوؤ�ش�شة 
امل�شمى )كا�شف ورلد موبايل( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( 

دينار بحريني، واإدخال  ال�شيد/ محمد جابر، الهندي اجلن�شية �شريكًا يف ال�شركة. 
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

�إعالن.رقم.)615(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

�إلى.�سركة.ت�سامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه طيبة 
عبدالر�شول ال�شكايف، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اأفري�شا للمقاولت �س.�س.و(، 
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 1 بفرعيها رقم  املذكورة  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  القيد رقم 97423، طالبة  امل�شجلة مبوجب 
واأعمال  وت�شطيبها،  املباين  اإكمال  ن�شاط  التي متار�س  �س.�س.و(  للمقاولت  )اأفري�شا  �شركة  امل�شمى 
الديكور، واأن�شطة متكاملة لدعم املرافق )ل ي�شمل احلرا�شة والأن�شطة الأمنية وت�شييد املباين(، ورقم 
2 امل�شمى �شركة )اأفري�شا لرتكيب و�شيانة معدات الري( والتي متار�س ن�شاط اإ�شالح املعدات الأخرى، 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن فيما بي كل من طيبة عبدالر�شول ح�شن يو�شف ال�شكايف، ونا�شر 

غازي روحل اأمي غازي.
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

�إعالن.رقم.)661(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد
�لى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة.

اإليه مينا  باأنه تقدمت   يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 
واملقاهي  املطاعم  لإدارة  )اأيوت  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  جوبتا،  كومار  راج 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 73284، طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، واإدخال 

اأيو�شي راج كومار )الهندية اجلن�شية( �شريكة 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

�إعالن.رقم.)617(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ال للتجارة(، امل�شجلة  ر�شالن يعقوب يو�شف ال�شوملي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )رحنَّ
مبوجب القيد رقم24543-2 ، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
ال للتجارة  ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000(  م�شئولية محدودة با�شم )�شركة رحنَّ

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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�إعالن.رقم.)618(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.�إ�سهار.�أعمال.ت�سفية.�سركة
)دو�نى.�إ�ض.بي.�آي.للتجارة.ذ.م.م(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب 
التي  املحدودة  امل�شئولية  ال�شركة ذات  اأ�شحاب  نيابة عن  اأ�شو�شيت�س(،  اأند  الت�شامن )توما�س  �شركة 
اإ�شهار  القيد رقم 88200، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  للتجارة ذ.م.م(،  اآي  بي  اإ�س  ا�شم )دوانى  حتمل 
انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون 

ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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

�إعالن.رقم.)619(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ت�سامن
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيدة/ فاطمة محمد علي يحيى العن�شرة، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )فاطمة محمد 
علي يحيى العن�شرة، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 83299، طالبة حتويل ثالثة فروع من املوؤ�ش�شة اإلى 

�شركة ت�شامن، والفروع هي:
1- الفرع رقم 3 الذي يزاول ن�شاط النقل الربي للب�شائع والنقل الداخلي للب�شائع، 

2- الفرع رقم 4 الذي يزاول ن�شاط ت�شييد املباين، 
3 - الفرع رقم 5 الذي يزاول اأن�شطة التن�شيق والتنظيم للحفالت ال�شخ�شية،

خليل  اأحمد  عبداحل�شي  اأحمد  ال�شيد/  واإدخال  بحريني  دينار   )400( اأربعمائة  مقداره  وبراأ�شمال 
القمي�شي �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

�إعالن.رقم.)620(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية.

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه فاطمة 
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ح�شي عبداحل�شي اأيوب، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مركز توب مون للمواد الغذائية(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 84155، طالبة حتويل الفرع رقم 2 من املوؤ�ش�شة امل�شمى )رون فون( اإلى 
�شركة ذات م�شوؤولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال كل 
من MEETHALEKANDOTH HAMZA وABDUL SALEEM MEETHALE KANDOTH �شريكي 

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

�إعالن.رقم.)621(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�أفرع.من.�سركة.ت�سامن

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ح�شي عقيل اأحمد عبدالر�شا مرهون، املفو�س من اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )مخبز 
و�شوبرماركت الد�شمة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 13668، طالبًا حتويل الأفرع الن�شطة من ال�شركة 
دينار   )100،000( األف  مائة  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى   )17  ،14  ،3(

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

�إعالن.رقم.)622(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
للمقاولت(،  ا�شم )دالفا  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  ال�شيد جريدة، �شاحب  اأحمد  محمود �شاطر 
اأ�شا�س  اأو على  والبيع نظري ر�شم  املباين  ت�شييد  القيد رقم 100843، والتي متار�س  امل�شجلة مبوجب 
عقد، والأن�شطة العقارية يف املمتلكات اململوكة اأو املوؤجرة واإكمال املباين وت�شطيبها واأعمال الديكور، 
طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره األفان وخم�شمائة )2،500( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ محمد خريت �شيد اأحمد محمد 

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

�إعالن.رقم.)623(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفيه.�سركة
.)مركز.�خلليج.للعالج.�لفيزيائي.ذ.م.م(

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )مركز اخلليج للعالج الفيزيائي ذ.م.م(، امل�شجلة 

مبوجب القيد رقم 90821، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية.
قانون  من   )325( املادة  لن�س  وفقًا  انتهت  قد  الإدارة  جمل�س  �شلطة  اأن  امل�شفي  يعلن  وبهذا 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بالن�س املادة )335( من 
قانون ال�شركات على كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات 

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

�إعالن.رقم.)624(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
وم�شويات  )مطعم  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  العرادي،  اإبراهيم  محمد  جعفر  محمد 
الأطعمة  خدمات  ن�شاط  خاللها  من  يزاول  والتي   ،69469 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  العري�س(، 
وامل�شروبات، طالبًا حتويل الفرع ال�شاد�س من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره األفان )2،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ علي جعفر محمد اإبراهيم العرادي �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

�إعالن.رقم.)625(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
مالك  احلمر،  يو�شف  اإبراهيم  محمد  يو�شف  محمد  ال�شيد/  عن  نيابة  لال�شت�شارات،  مل�شرق  بيت 
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املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )محمد احلمر للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78299، طالبًا 
تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها التالية:

1- الفرع رقم )1( امل�شمى )محمد احلمر للتجارة( الذي يزاول ن�شاط جتارة/ بيع املركبات ذات 
الآلت  بيع  وجتارة/  وملحقاتها،  املحركات  ذات  املركبات  غيار  قطع  بيع  وجتارة/  املحركات، 

واملعدات الأخرى.
2- الفرع رقم )2( امل�شمى )جيم اأوتو وا�س( الذي يزاول ن�شاط غ�شيل وتلميع ال�شيارات.

تنجيدات  اأنواع  �شناعة جميع  ن�شاط  يزاول  الذي  وا�س-2(  اأوتو  امل�شمى )جيم   )3( رقم  الفرع   -3
ال�شيارات، وغ�شيل وتلميع ال�شيارات، وجتارة/ بيع قطع غيار املركبات ذات املحركات وملحقاتها.

اآلف )10،000(  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة  وذلك بتحويلها 
دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ �شريف يو�شف محمد اإبراهيم يو�شف احلمر �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

�إعالن.رقم.)626(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
القيد رقم  امل�شجلة مبوجب  �شفينك�س �س.�س.و(،  ا�شم )�شالون  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
72332، طالبة تغيري الو�شع القانوين لل�شركة بعد تنازل مالكتها ال�شيدة/ زينب علي ح�شن عبدعلي 
عم ملكيتها وحتويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة مملوكة لكل من ال�شيدة/ اإيان محمد جابر 
اجلن�شية.  امل�شري  �شو�شه  عبدال�شتار  عطية  اأحمد  وال�شيد/  اجلن�شية،  البحرينية  محمد،  غي�شان 

وبراأ�شمال مقداره مائتان و�شبعون األف )270،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
 

�إعالن.رقم.)627(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

�إلى.�سركة.ت�سامن.
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن    
للمقاولت  بالنز  )وايت  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اإبراهيم  علي  �شيد  ال�شيد/ 
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�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 98027، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ت�شامن، وذلك بعد تنازل املالك عن جميع ح�ش�شه اإلى كل من عبري عدنان ال�شيد محمد 

ح�شي حيد ووحيدة عبدالنبي محمد العريبي. 
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

�إعالن.رقم.)628(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية.
�سركة.)فلوتك.بحرين.�ض.�ض..و(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
 ،71027 رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب  �س.�س.و(،  بحرين  )فلوتك  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س 
ملالكتها �شركة )فلوتك القاب�شة ليمتد(، طالبة اإ�شهار انتهاء اعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية 
و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( 

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

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

�إعالن.رقم.)629(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.

�لى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ر�شالن يعقوب يو�شف ال�شوملي، نيابة عن ال�شيدة/ جهاد عبداللطيف مح�شن محمد، مالكة املوؤ�ش�شة 
 ،49133 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الرحالت(،  ولوازم  للخيام  )برحال  ا�شم  حتمل  التي  الفردية 
م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  بفرعيها  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا 
ال�شادة/ ر�شالن يعقوب يو�شف  واإدخال  األف )20،000( دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره ع�شرون 

ال�شوملي وعادل محمد علي اجلالهمة و�شامية عبداهلل �شاهي �شقر اجلالهمة �شركاء يف ال�شركة.  
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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�إعالن.رقم.)630(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فروع.من.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
.يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 

املحامية/ فاطمة علي اأحمد علي اأحمد خ�شري،  نيابة عن ال�شيد/ كاظم خنياب علي ربيعي، �شاحب 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )خياطه الرو�شة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 8429، طالبة 

حتويل الفرعي الثالث والرابع من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
خم�شمائة )500( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ بافيرثان بولنهي فيتيل )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
 

�إعالن.رقم.)631(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
كي لينك كون�شلتينغ، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )برومك للمقاولت �س.�س.و(، 
ملالكتها �شوبية ريا�س اأحمد نزار محمد بهاتي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 95617، طالبًا تغيري ال�شكل 
القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف 

)20،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ مبي جمال )الباك�شتاين اجلن�شية( �شريكا 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

�عالن.رقم.)633(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.

�إيل.�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
جا�شم محمد عبدالرحيم بوجريي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )جا�شم محمد عبدالرحيم 
بوجريي(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 52561، طالبا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة بجميع فروعها 
وذلك بتحويلها ايل �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف  )5،000( دينار 
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واإدخال   ذ.م.م(،  بوجريي  عبدالرحيم  )�شركة جا�شم محمد  التجاري  ا�شمها  ي�شبح  واأن  بحريني، 
ال�شيد/ اأنطونيو جان اأحمر انيان �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

�إعالن.رقم.)634(.ل�سنة..2016..
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية.�سركة
.)�لنور�ض.للت�سوير.وكافيه.�ض.�ض.و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
)النور�س  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  �شاحب  الأن�شاري،  عبدالرحيم  باقر  عبداهلل 
للت�شوير وكافيه �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 15025، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 
ال�شركة ت�شفية اختيارية، فقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 
ل�شنة 2001، وحتويل ال�شركة لت�شبح فرعًا من املوؤ�ش�شة الفردية اململوكة لنف�س املالك وامل�شجلة مبوجب 

القيد رقم 42669.
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
 

�إعالن.رقم.)635(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية

�إلى.�سركة.ت�سامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
قا�شم اأحمد علي علي فردان، نيابة عن فاطمة عبداهلل جعفر محمد علي اآل �شيف، مالكة املوؤ�ش�شة 
الفردية التي حتمل ا�شم )فيوري بيوتي �شالون اأند �شبا (، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86916، طالبًا 
اإلى �شركة ت�شامن، يكون ا�شمها التجاري )�شركة فيوري بيوتي  حتويل الفرع رقم )1( من املوؤ�ش�شة 
�شالون اأند �شبا/ ت�شامن( لأ�شحابها فاطمة عبداهلل جعفر محمد علي اآل �شيف و�شركائها، وبراأ�شمال 

مقداره األف وخم�شمائة )1،500( 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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�عالن.رقم.)636(.ل�سنة.2016
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية

�سركة.)ي�ض.�آي.تي.�سلو�سينز.ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  �شلو�شينز  تي  اآي  )ي�س  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
القيد رقم 86287، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل 
التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                                   
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

�إعالن.رقم.)637(.ل�سنة.2016..
ب�ساأن.�إ�سهار.�نتهاء.�أعمال.ت�سفية

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
امل�شجلة  ذ.م.م(،  التاأمي  لإدارة  اأريج  )هاردي  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
مبوجب القيد رقم 73217، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام 

قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
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

�إعالن.رقم.)638(.ل�سنة.20216
ب�ساأن.حتويل.فرع.موؤ�س�سة.فردية.
�إلى.�سركة.ذ�ت.م�سوؤولية.محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )هبي لالأيدي العاملة( ملالكها عبدالرزاق محمد علي مدن، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 19457، طالبًا حتويل الفرع رقم )5( امل�شمى )هبى لاليدى العاملة( اإلى �شركة 
ذات م�شوؤولية محدودة براأ�شمال مقداره مائة )100( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ �شكري 

احمد محمد عبداحل�شي الليث �شريك معه يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملربِّ
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ملخ�ض.عقد.�سركة
�سابروت.لال�ست�سار�ت.�ض.�ض.و.ملالكها.جم�سيد.�سالح.�لدين.�كرب.�ساه

�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

ــركــة تــ�ــشــامــن ــش ــطــة مــتــكــامــلــة لـــدعـــم الـــمـــرافـــق � ــش ــ� .��سم.�ل�سركة:  الـــداخـــي الــجــديــد لأن
 ل�شاحبها ح�شين اإبراهيم ح�شن علي الحايكي و�شريكه.

رقم.�لقيد: 104057

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/4  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة: اأن�شطة الخبرة ال�شت�شارية في مجال الإدارة.

اأ - النقدي: - 150 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)هندي الجن�شية( 1- حجم�شيد �شالج الدين اكبر �شاه  
)%100( الن�شبة   )150( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )3( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي الجن�شية(1 - جم�شيد �شالج الدين اكبر �شاه

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
رئي�س مجل�س الإدارة)هندي الجن�شية(1 - جم�شيد �شالج الدين اكبر �شاه
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ملخ�ض.عقد.�سركة
..�قد�ر.جتارة.و.�خلدمات.ذ.م.م
�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة: ا  اقدار تجارة و الخدمات ذ.م.م.

رقم.�لقيد: 104109

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/6  

مدة.�ل�سركة: غير مح ددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

وال�شيارات  الثقيلة  الآليات  عدا  )ما  عامة  وتجارة  للمباني  العام  تنظيف  �ل�سركة:  �أغ��ر����ض.
والأ�شلحة والمبيدات(.

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

�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- مارفل بزن�س كون�شلتنت�س ذ.م.م 
)%55( الن�شبة   )550( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )11( احل�ش�س  عدد 
)باك�شتاني الجن�شية(   -2
)%20( الن�شبة   )200( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )4( احل�ش�س  عدد 
)باك�شتاني الجن�شية(   -3 
)%25( الن�شبة   )250( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )5( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()باك�شتاني الجن�شية(1-

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
الع�شو المنتدب)باك�شتاني الجن�شية(1 - 
رئي�س مجل�س الدارة)باك�شتاني الجن�شية(2 -
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ملخ�ض.عقد.�سركة
ميك.�جنينريز.�أند.�ريكتورز.بر�يفت.ليمتد.-.فرع.ل�سركة.�أجنبية

فرع.ل�سركة.�أجنبية

��سم.�ل�سركة:ميك انجينيرز اأند اريكتورز برايفت ليمتد - فرع ل�شركة اأجنبية.

رقم.�لقيد:104113

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/6  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة: اأن�شطة المكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: -  ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)هندي الجن�شية( 1- حميك انجينيرز اأند اليكتورز برايفت ليمتد 
�لمخولين.بالتوقيع: 

م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي الجن�شية( �شورياديفال هاري �شاندان
�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:

مدير)هندي الجن�شية( �شورياديفال هاري �شاندان



38
العدد: 3282 - الخميس 6 أكتوبر 2016

ملخ�ض.عقد.�سركة
�سركة.�يه.جيه.�خو�نه.�لقاب�سة.ذ.م.م

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة: �شركة ايه جيه اخوانه القاب�شة ذ.م.م

رقم.�لقيد: 104125

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/6  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

اأو الإدارية وبيع و�شراء  �أغر��ض.�ل�سركة:  عقود ال�شم�شرة ال�شلعية واأن�شطة المكاتب الرئي�شة 
الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)هندي الجن�شية(   -1
)%50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%50(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()هندي الجن�شية(1-

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
مدير)هندي الجن�شية(1- 
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ملخ�ض.عقد.�سركة
مطعم.مزمز�.�ض.�ض.و.ملالكتها.هويد�.عبد�هلل.�حمد

�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

��سم.�ل�سركة: مطعم مزمزا �س.�س.و لمالكتها هويدا عبداهلل احمد.

رقم.�لقيد: 104187

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/7  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

لخدمات  المخ�ش�شة  المطاعم   - والم�شروبات  الأطعمة  خدمات  اأن�شطة  �ل�سركة:   �أغر��ض.
ال�شياح.

اأ - النقدي: - 50000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)م�شرية الجن�شية( هويدا عبداهلل احمد احمد 
الن�شبة )1005( اإجمايل احل�ش�س )50000(  عدد احل�ش�س )100( قيمة احل�شة )500( 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()م�شرية الجن�شية( هويدا عبداهلل احمد   احمد

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
رئي�س مجل�س الإدارة)م�شرية الجن�شية( هويدا عبداهلل احمد   احمد
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ملخ�ض.عقد.�سركة
�سركه.�لعقل.�لف�سي.للمقاوالت.ذ.م.م

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة: �شركه العقل الف�شي للمقاولت ذ.م.م.

رقم.�لقيد: 104189

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/7  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة: ت�شييد المباني.

اأ - النقدي: -  500 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)يمينية الجن�شية( 1- اماني كمال عبداهلل   الما�س 
)%30( الن�شبة   )150( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )3( احل�ش�س  عدد 
)بحريني الجن�شية( 2- عقيل احمد عبدالح�شين �شلمان 
)%70( الن�شبة   )350( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )7( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(عقيل احمد عبدالح�شين   �شلمان

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
نائب رئي�س مجل�س الدارة)يمنية الجن�شية(1- اماني كمال عبداهلل   الما�س

رئي�س مجل�س الدارة)بحريني الجن�شية(2- عقيل احمد عبدالح�شين   �شلمان
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ملخ�ض.عقد.�سركة
�سركة.�يت.بوينت�ض.لت�سيد.�ملباين.ذ.م.م

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة: �شركة ايت بوينت�س لت�شيد المباني ذ.م.م.

رقم.�لقيد: 104195

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/7  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة: ت�شييد المباني.

اأ - النقدي: - 100 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -  
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- حجا�شم محمد �شفوان محمد علي ابو�شالم 
)%50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحريني الجن�شية( 2-علي ح�شن عي�شى ح�شن  �شلمان 
)%50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(1 - جا�شم محمد �شفوان محمد علي ابو�شالم

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(2 - علي ح�شن عي�شى ح�شن  �شلمان
�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:

رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني الجن�شية(1 - جا�شم محمد �شفوان محمد علي ابو�شالم
ع�شو مجل�س الدارة)بحريني الجن�شية(2 - علي ح�شن عي�شى ح�شن  �شلمان
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ملخ�ض.عقد.�سركة
هيبة.للخياطة.ذ.م.م

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة: هيبة للخياطة ذ.م.م.

رقم.�لقيد: 104196

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/7  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

تجارة/بيع  و  المن�شوجات  وتجارة/بيع  المالب�س  وحياكة  وخياطة  تف�شيل  �ل�سركة:  �أغر��ض.
الملبو�شات والأحذية والأ�شناف الجلدية والبيع عن طريق الإنترنت.

اأ - النقدي: - 150 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- احمد محمد احمد   بورا�شد 
)%66.6667( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 
)بحريني الجن�شية( 2- مواز خليل محمد امين عبداهلل الخاجه 
)%33.3333( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(1 - احمد محمد احمد   بورا�شد

م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية( 2 - مواز خليل محمد امين عبداهلل الخاجه
�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:

الع�شو المنتدب)بحريني الجن�شية(1 - احمد محمد احمد   بورا�شد
ع�شو مجل�س الدارة)بحريني الجن�شية( 2 - مواز خليل محمد امين عبداهلل الخاجه
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ملخ�ض.عقد.�سركة
�سركة.ديجي.لنك.حللول.تكنولوجيا.�الأعمال.�ض.�ض.و.ملالكها.و�سيم.قرنوح

�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

��سم.�ل�سركة: �شركة ديجي لنك لحلول تكنولوجيا الأعمال �س.�س.و لمالكها و�شيم قرنوح.

رقم.�لقيد: 104231

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/8  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة: تجارة وبيع معدات المعلومات والت�شالت بالتجزئة.

اأ - النقدي: - 100 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)اأمريكي الجن�شية(  و�شيم م�شطفى قرنوح 
)%100( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )20( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()اأمريكي الجن�شية( و�شيم م�شطفى قرنوح
�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
رئي�س مجل�س الإدارة)اأمريكي الجن�شية( و�شيم م�شطفى قرنوح
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ملخ�ض.عقد.�سركة
�سركة.يف.دبليو.�سي.للتنظيفات.ت�سامن

.الأ�سحابها.علي.محمد.عبد�هلل.و.�سركائه
�سركة.ت�سامن

��سم.�ل�سركة: �شركة في دبليو �شي للتنظيفات ت�شامن لأ�شحابها علي محمد عبداهلل و �شركائه.

رقم.�لقيد: 104297

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/13  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة: اأن�شطة متكاملة لدعم المرافق )ل ي�شمل الحرا�شة والأن�شطة الأمنية(.

اأ - النقدي: - 500 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- ال�شيد م�شطفى عبدالعزيز ر�شي   محفوظ 
)%50( الن�شبة   )250( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )5( احل�ش�س  عدد 
)بحريني الجن�شية( 2- علي محمد عبداهلل محمد  علي 
)%50( الن�شبة   )250( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )5( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(علي محمد عبداهلل محمد  علي

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني الجن�شية(علي محمد عبداهلل محمد  علي
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ملخ�ض.عقد.�سركة
�لد�خي.لت�سييد.�ملباين.ذ.م.م.
�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة: االداخي لت�شييد المباني ذ.م.م.

رقم.�لقيد: 104300

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/14  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة: ت�شييد المباني.

اأ - النقدي: - 10000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- ح�شين ابراهيم ح�شن علي الحايكي 
)%80( الن�شبة   )8000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )80( احل�ش�س  عدد 
)بحريني الجن�شية( 2- يا�شر مدني مهدي  ادري�س 
)%20( الن�شبة   )2000( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )20( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(1- ح�شين ابراهيم ح�شن علي  الحايكي

م�شتوى التوقيع )مجتمع()بحريني الجن�شية(2 - يا�شر مدني مهدي ادري�س
�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:

رئي�س مجل�س الدارة)بحريني الجن�شية(1- ح�شين ابراهيم ح�شن علي  الحايكي
ع�شو مجل�س الإدارة)بحريني الجن�شية(2 - يا�شر مدني مهدي ادري�س
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ملخ�ض.عقد.�سركة
�سركة.مقعد.بن.فيحان.�لعتيبي.للمقاوالت.�ض.�ض.و

.ملالكها.مقعد.بن.فيحان.�لعتيبي
�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

ــــحــــان الـــعـــتـــيـــبـــي لـــــلـــــمـــــقـــــاولت �ــــــس.�ــــــس.و ــــي ــــركــــة مــــقــــعــــد بــــــن ف ــــش .��سم.�ل�سركة: �
 لمالكها مقعد بن فيحان العتيبي.

رقم.�لقيد: 104364

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/17  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة: اأن�شطة متكاملة لدعم المرافق )ل ي�شمل الحرا�شة والأن�شطة الأمنية(.

اأ - النقدي: - 100 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -   
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)�شعودي الجن�شية( مقعد بن فيحان بن �شائر العتيبي  
)%60( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(  

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()�شعودي الجن�شية(مقعد بن فيحان بن �شائر العتيبي

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
رئي�س مجل�س الدارة)�شعودي الجن�شية(مقعد بن فيحان بن �شائر العتيبي
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ملخ�ض.عقد.�سركة
�سركة.جنوب.�حلد.للمقاوالت.ت�سامن..ل�ساحبها.عي�سى.�جلا�سم.و�سركاه.

�سركة.ت�سامن

��سم.�ل�سركة: ال�شركة جنوب الحد للمقاولت ت�شامن )ل�شاحبها عي�شى الجا�شم و�شركاه(.

رقم.�لقيد: 104367

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/18  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

المباني  تنظيف  واأن�شطة  عقود  اأو  ر�شوم  اأ�شا�س  على  العقارية  الأن�شطة  �ل�سركة:   �أغ��ر����ض.
والتنظيف ال�شناعي الأخرى - مقاولت تنظيفات  والتركيبات الكهربائية

اإكمال المباني وت�شطيبها، واأعمال الديكور
.

اأ - النقدي: - 100 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -   
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1-  علي جمعه �شعيد علي  المرزوقي 
)%50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحريني الجن�شية( 2- عي�شى محمد ابراهيم  الجا�شم 
)%50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(  

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )مجتمع()بحريني الجن�شية(1- علي جمعه �شعيد علي  المرزوقي
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(2 - عي�شى محمد اإبراهيم الجا�شم

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
ناآئب رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني الجن�شية(1- علي جمعه �شعيد علي  المرزوقي
رئي�س مجل�س الدارة)بحريني الجن�شية(2 - عي�شى محمد اإبراهيم الجا�شم
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ملخ�ض.عقد.�سركة
يوم.و.ليلة.للمقاوالت.�لبحرين.�ض.�ض.و.
ملالكها.�عظم.محمد.م�ستاق.�سفيق.حاجي

�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

لــمــالــكــهــا اعـــظـــم محمد �ــــس.�ــــس.و  ــن  ــحــري ــب ال لـــلـــمـــقـــاولت  ــة  لــيــل و  ايـــــوم  .��سم.�ل�سركة:  
م�شتاق �شفيق حاجي.

رقم.�لقيد: 104372

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/18  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة: ت�شييد المباني.

اأ - النقدي: - 5000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( اعظم محمد م�شتاق �شفيق حاجي  اهلل بخ�س 
)%100( الن�شبة   )5000( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )100( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(اعظم محمد م�شتاق �شفيق حاجي  اهلل بخ�س

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني الجن�شية(اعظم محمد م�شتاق �شفيق حاجي  اهلل بخ�س
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ملخ�ض.عقد.�سركة
�و�يد.وينج�ض.مقاوالت.ذ.م.م
�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة: اوايد وينج�س مقاولت ذ.م.م

رقم.�لقيد: 104411

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/19  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة:  الأن�شطة المتعلقة بخدمة و�شيانة وتجميل المواقع واإكمال المباني وت�شطيبها، 
واأعمال الديكور.

اأ - النقدي: - 150 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- عائ�شه �شوكت حيات منظور ح�شين  محمد خان 
)%66.6667( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )2( احل�ش�س  عدد 
)هندية الجن�شية(   -2
)%33.3333( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحرينية الجن�شية(1 - عائ�شه �شوكت حيات منظور ح�شين  محمد خان

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
رئي�س مجل�س الإدارة)بحرينية الجن�شية(1 - عائ�شه �شوكت حيات منظور ح�شين  محمد خان

الع�شو المنتدب)هندي الجن�شية(2 - 



50
العدد: 3282 - الخميس 6 أكتوبر 2016

ملخ�ض.عقد.�سركة
�سركة.�لعفيفة.هوم.للم�ساريع.و�الإن�ساء�ت.�لدولية.ذ.م.م

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة: �شركة العفيفة هوم للم�شاريع والإن�شاءات الدولية ذ.م.م.

رقم.�لقيد: 104428

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/19  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة: اأن�شطة متكاملة لدعم المرافق )ل ي�شمل الحرا�شة والأن�شطة الأمنية(.

اأ - النقدي: - 100 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -   
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- عفيفه ح�شن ابراهيم   �شلمان 
)%50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
)بحريني الجن�شية( 2- علي عبداهلل علي ابراهيم  �شلمان  
)%50( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحرينية الجن�شية(1 - عفيفه ح�شن ابراهيم   �شلمان

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(2- علي عبداهلل علي ابراهيم  �شلمان
�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:

رئي�س مجل�س الإدارة)بحرينية الجن�شية(1 - عفيفه ح�شن ابراهيم   �شلمان
ع�شو مجل�س الإدارة)بحريني الجن�شية(2- علي عبداهلل علي ابراهيم  �شلمان
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ملخ�ض.عقد.�سركة
..محمد.�ل�سغري.موؤ�س�سات.ووكاالت.�لدعاية.و�الإعالن..�ض.�ض.و.

.ملالكها.محمد.�ل�سغري.
�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

ــــــالت الـــدعـــايـــة والإعــــــــالن  �ـــس.�ـــس.و.  ــات ووك ــش ــ� ــش .��سم.�ل�سركة:  مــحــمــد الــ�ــشــغــيــر مــوؤ�
لمالكها محمد ال�شغير .

رقم.�لقيد: 104455

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/19  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة: موؤ�ش�شات ووكالت الدعاية والإعالن.

اأ - النقدي: - 100 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)باك�شتاني الجن�شية(   -1
)%100( الن�شبة   )100( احل�ش�س  اإجمايل   )100( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()باك�شتاني الجن�شية(1-

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
رئي�س مجل�س الإدارة)باك�شتاني الجن�شية(1- ح�شين  اإبراهيم ح�شن علي  الحايكي
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ملخ�ض.عقد.�سركة
�سركة.�لوماك�ض.خلدمات.�الملنيوم.ذ.م.م

�سركة.ذ�ت.م�سئولية.محدودة

��سم.�ل�سركة: �شركة الوماك�س لخدمات اللمنيوم ذ.م.م.

رقم.�لقيد: 104465

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/20  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة: اإكمال المباني وت�شطيبها، واأعمال الديكور.

اأ - النقدي: - 1000 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -   
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- علي عبدالر�شا علي محمد  ال�شيخ علي 
)%50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
)بحريني الجن�شية( 2- عي�شى عبدالر�شا علي محمد  ال�شيخ علي 
)%50( الن�شبة   )500( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )10( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(عي�شى عبدالر�شا علي محمد  ال�شيخ علي

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
مدير)بحريني الجن�شية(عي�شى عبدالر�شا علي محمد  ال�شيخ علي
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ملخ�ض.عقد.�سركة
ريت.ما�سرت.�ض.�ض.و..ملالكها.نو�ف.عبد.�حلكيم.�ل�سافعي

�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

��سم.�ل�سركة:ريت ما�شتر �س.�س.و  لمالكها نواف عبد الحكيم ال�شافعي.

رقم.�لقيد: 104470

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/20  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة:  بوابات ال�شبكة  اأن�شطة خدمات المعلومات الأخرى غير الم�شّنفة في مو�شع 
اآخر واأبحاث ال�شوق وا�شتطالعات الراأي والبيع عن طريق الإنترنت.

اأ - النقدي: - 50 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية(  نواف عبدالحكيم عبدالرحمن احمد  ال�شافعي 
)%100( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )1( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()بحريني الجن�شية(نواف عبدالحكيم عبدالرحمن احمد  ال�شافعي

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
رئي�س مجل�س الإدارة)بحريني الجن�شية( نواف عبدالحكيم عبدالرحمن احمد  ال�شافعي
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ملخ�ض.عقد.�سركة
�سركة.�سو�..للتح�سيل.و�خلدمات.�ض.�ض.و
..ملالكها.�أحمد.فتح.�لل�ه.عبد.�لغني.مو�سي

�سركة.�ل�سخ�ض.�لو�حد

ــــــــس.و  لـــمـــالـــكـــهـــا ــــــــس.� .��سم.�ل�سركة:  �ــــشــــركــــة �ــــــشــــــوا  لـــلـــتـــحـــ�ـــشـــيـــل والــــــخــــــدمــــــات �
اأحمد فتح اللـه عبد الغني مو�شي

رقم.�لقيد: 104504

تاريخ.�لتاأ�سي�ض: 2016/9/21  

مدة.�ل�سركة: غير محددة

تاريخ.�نتهاء.�ل�سنة.�لمالية: 12/31

�أغر��ض.�ل�سركة:  اأن�شطة المكاتب الرئي�شة اأو الإدارية واأن�شطة اأخرى تتعلق بالإعالنات التجارية 
خدمات  وتقديم  التجارية  والمعار�س  الموؤتمرات  وتنظيم  ال�شوق  وبحوث 
الم�شاعدة للزوار والأن�شطة الإدارية واأن�شطة الدعم للمكاتب واأن�شطة وكالت 

تح�شيل المدفوعات ومكاتب الئتمان.
اأ - النقدي: - 300 ر�أ�سمال.�ل�سركة:  

ب - العيني: -    
�ل�سركاء.ون�سبة.م�ساهمتهم:

)م�شري الجن�شية( احمد فتح اهلل عبدالغنى مو�شى  
)%100( الن�شبة   )300( احل�ش�س  اإجمايل   )50( احل�شة  قيمة   )6( احل�ش�س  عدد 
مجموع ن�شبة الملكية )%100(

�لمخولين.بالتوقيع: 
م�شتوى التوقيع )منفرد()م�شري الجن�شية(احمد فتح اهلل عبدالغنى   مو�شى

�أع�ساء.مجل�ض.�الإد�رة:
رئي�س مجل�س الإدارة)م�شري الجن�شية(احمد فتح اهلل عبدالغنى   مو�شى



55
العدد: 3282 - الخميس 6 أكتوبر 2016

�إعالنات.�إد�رة.�أمو�ل.�لقا�سرين

�إعالن.20160279
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتويف جمال �شعد را�شد عي�شى، من �شكنة الرفاع ال�شرقي، 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته،  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 610067753،  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 املتويف عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

�إعالن.20160280
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتويف عبدالرحمن ثاين عبدالرحمن الدو�شري، من �شكنة 
مدينة حمد، ويحمل رقم �شكاين 631204016، 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 املتويف عليه اإعالم 

الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

�إعالن.20160281
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتويف �شامي جعفر عبداحل�شن ح�شي، من �شكنة دم�شتان 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته،  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 750207388،  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 املتويف عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

�إعالن.20160283
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتويف �شالح عبداهلل محمود محمد، من �شكنة جزر اأمواج، 
اإلى  كتابيًا  يقدم طلبا  اأن  عليه  تركته،  دين يف  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاين 490019110،  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 املتويف عليه اإعالم الإدارة 

بدينه متكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
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�إعالنات.�إد�رة.�لمحاكم

رقم.�لدعوى:.3/18988/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  العماري.  �شالم  م�شفر  منيرة  المدعية:  وكيل  مهدي.  احمد  اإبراهيم  خليل   المدعي: 
عليه: احمد بن مهدي بن احمد، �شلمان جمعة علي مرزوق، علي جمعه على مرزوق، مكي جمعة 
علي مرزوق، فاطمة جمعة على مرزوق، خديجة جمعة على مرزوق، جهاز الم�شاحة والت�شجيل 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�الأولى.

رقم.�لدعوى:.6/16348/2013/02
تبليغ.باحل�سور

المدعيتان: غنيمة يو�شف را�شد بور�شلي. فوزية يو�شف را�شد بور�شلي. وكيل المدعيتان: �شامي 
عي�شى �شيادي. المدعى عليهم: ورثة المرحومه زينب حافظ. را�شد يو�شف را�شد بور�شلي. عادل 
يو�شف را�شد نا�شر بور�شلي. يعقوب يو�شف را�شد بور�شلي. فوزي يو�شف را�شد بور�شلي. �شبيحه 
مراد  مليحه  بهبهاني.  يو�شف  مراد  بهبهاني. ح�شين  يو�شف  مراد  علي  بور�شلي.  را�شد  يو�شف 
منطقة  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  بهبهاني.  يو�شف  مراد  �شميحة  بهبهاني.  يو�شف 
مو�شوع   .)12189875( للعنوان  اللي  الرقم   51 مبنى  �شابقا   110 �شارع   12 قطعة  الجابرية 

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

جل�شة 2016/12/11 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�الأولى

رقم.�لدعوى:.2/11675/2014/04.
بيع.باملز�د.�لعلني

العقار الخا�س بالمحكوم عليه/ احمد  العلني  التنفيذ عن و�شعها في المزاد  تعلن محكمة 
ابوبكر محمد جناحي والم�شجل بموجب مقدمة رقم 1561/1996 والوثيقة رقم 52890 والكائن 
المزاد  يبداأ  ان  على  2016/10/25م  يوم  في  وذلك  )الحجيات(  ال�شرقي  الرفاع  منطقة  في 

ب�شعر ا�شا�شي وقدره -/190 األف دينار.
 )39401450( هاتف  العلوي  /�شوقي  الدلل  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
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رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 
.2/11675/2014/04

قا�سي.محكمة.�لتنفيذ
رقم.�لدعوى:.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.�ملحكمة.�لكربى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�الولى

رقم.�لدعوى:.14/2016/2354/6
تبليغ.باحل�سور

المنامة.   321 مجمع   2125 طريق   2006 مبنى   2 �شقة  جناحي.  علي  محمد  اأحمد  المدعي/ 
المدعي عليها/ Guiying dai. �شقة 21 مبنى 2275 طريق 1845 مجمع 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى/الطالق.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/11/20م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم.�لدعوى:.14/2016/3448/3
تبليغ.باحل�سور

المدعي/ �شمير  اإبراهيم حمد عي�شى الحدي. مبنى 681 طريق 1408 مجمع 814 مدينة عي�شى. 
مدينة   814 مجمع   1408 طريق   681 مبنى   .ujamabanu Mohamed idris عليها/  المدعي 

عي�شى. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/11/20م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�الولى
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رقم.�لدعوى:.14/2016/1053/3
تبليغ.باحل�سور

المدعية/ عواطف يو�شف ربيعه احمد التمار. مبنى 3301 طريق 5455 مجمع 245 عراد. 
المدعي عليه/عبداهلل محمد العثمان - ال�شعودية. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/11/20م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم.�لدعوى:.2/04996/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ELVIS MARTINEZ PORRAS. مبنى 543 �شقة 31 طريق 3913 مجمع 939 الرفاع  عليه: 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 146.635 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/02528/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: خديجه 
عبدالنبي عبداهلل عبدالوهاب الع�شفور. مبنى :575 طريق :3613 مجمع: 736 عالي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 70.3 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/03401/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  الغربي.  الرفاع   914 مجمع   13 طريق   20 مبنى   .KAMRUL ABU TALEB عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 316.129 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/03402/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 321 مجمع   2105 طريق   420 مبنى   .PANDULA DEVENDRA RAJAPAKSHA عليها: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 249.397 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/03233/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليها: نجمه 
جا�شم ح�شن عبداهلل. مبنى :11964 طريق 813 مجمع 808 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 80.067 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/03546/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شهى طلعت خلف اهلل محمود احمد. مبنى 2260 طريق 2027 مجمع 1020 دم�شتان. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 104.688 دنانير 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.2/05842/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شرقي.  الرفاع   939 مجمع   3936 طريق   1718 مبنى   .KALAM AMIR MADBOR عليها: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 213.834 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.5/05362/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: رزيق توفيق. مبنى 2106 طريق 1841 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

320.31 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/03464/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: DEANBLOUSE. مبنى 996 �شقة 1 طريق 3720 مجمع 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 1249.088 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/02623/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليها: 
RAJAMOORTHI VISWANATHAN. مبنى 143 �شقة 701 طريق 41 مجمع: 340 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 70 دينار مع الر�شوم 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/01182/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: ASHOKA APPICHADUKA. مبنى 91 طريق 13 مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 220.492 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/03740/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
كرباباد.   432 مجمع   3249 طريق   1399 مبنى  بدر.  محمد  ا�شماعيل  اإبراهيم  محمد   عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 849.531 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.6/03148/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليها  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
MARY JANE LUMAGBAS UNICO. مبنى 830 �شقة 31 طريق 833 مجمع 408 �شناب�س. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 78.133 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/01971/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليها:  ايمان خالد علي را�شد بوهيله.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
مو�شوع  جدعلي.   721 مجمع   2150 طريق   13 �شقة   1784 مبنى  ح�شن.  احمد  جعفر  فاطمة 



62
العدد: 3282 - الخميس 6 أكتوبر 2016

الدعوى: طلب مبلغ 164.46 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/02736/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليه: ح�شن  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
احمد  اإبراهيم احمد ثاني. مبنى 592 �شقة 2 طريق 1616 مجمع 816 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 68.6 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/01755/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: فاطمة عبا�س حبيب محمد العالي. مبنى 2561 طريق 4055 مجمع 740 عالي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 206.637 دنانير 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/01716/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 327 مجمع   319 طريق   32 �شقة   2706 مبنى  مقد�شي.  ا�شماعيل  ر�شول  محمد  طالل  عليه: 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 75.733 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.4/03202/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   18 �شقة   107 مبنى   .AMILA DHANUSHKA WIJESEKARA KOMBUGE عليها: 
4103 مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1022.266 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/02817/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
فوؤاد منظور خان محمد منظور. مبنى 539 �شقة 33 طريق 2627 مجمع 326 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 111.351 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/02000/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عي�شى.  مدينة   814 مجمع   1420 طريق   938 مبنى  المهزع.  محمد  احمد  عبدالرحمن  را�شد 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226.34 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة.

رقم.�لدعوى:.3/01202/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب   المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
NISHAN CHAMARA NANAYAKKARA PATABENDIGE. مبنى 440 �شقة 21 طريق 411 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 292.747  الدعوى: طلب  مو�شوع  �شلماباد.  مجمع 704 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/01146/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب   المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة.   329 مجمع   2905 طريق   343 مبنى   .MUHAMMAD ASIM SALEEM

الدعوى: طلب مبلغ 329.12 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/01833/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  ايمان  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
حيدر عبدالزهره جبر. مبنى 325 �شقة 22 طريق 2614 مجمع 326 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 176.13 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/01138/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب   المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   304 مجمع   449 طريق   21 �شقة   29118 مبنى   .NISHAD ABDUL RAHAEED

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320.914 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.3/16416/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 MULU المدعى عليه  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  تليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
ALEMU GASHAW. الرقم ال�شخ�شي: 770122116. مبنى 140 �شقة 34 طريق 25 مجمع 

اأتعاب  517 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 98.46 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.8/03021/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
زينب عبداهلل حبيب ال طريف. مبنى 1394 طريق 443 مجمع 404 �شناب�س مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 216.888 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/03142/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
AMBER NICOLE SCOTT. مبنى 469 �شقة 74 طريق 2407 مجمع 324 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 88.484 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/00383/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ايمان محمد عبداهلل ح�شين باقر. مبنى 1115 طريق 1122 مجمع 711 توبلي مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 143.333 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد  باأنها  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا    
حددت جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/04078/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
واحة البدو للمقاولت البناء / ل�شاحبها عبدالمنعم بخيت عبداهلل بدو. مبنى 341 طريق 812 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   179.457 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شناب�س.   408 مجمع 

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

جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/06464/2015/02
تبليغ.باحل�سور

تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: �شركة  المدعية: �شركة مينا 
مو�شوع  �شناب�س.   408 84 مجمع  428 طريق  مبنى   .45477 ال�شخ�شي:  الرقم  ميديا.  ماك�س 

الدعوى: طلب مبلغ 603.32 دنانير 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/04434/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب   المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ايلي جورج �شحاده. مبنى 322 طريق 1910 مجمع 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

515.189 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.9/04273/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبدالح�شين جعفر الحداد. مبنى 1504 �شقة 12 طريق 945 مجمع 709 توبلي

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   256.564 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.9/21294/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم ذ.م.م. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: 
مو�شوع  اأمواج.  جزر   257 مجمع   5718 طريق   36 �شقة   2468 مبنى   .MDUDUZI NKOSI

الدعوى: طلب مبلغ 74.88 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/00519/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبدال�شالح.  حلة   444 مجمع   44 طريق   7 �شقة   41 مبنى   .GARY WILLIAM DIETRICH

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 302.47 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/04825/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
للتنجيدات. مبنى 136 طريق 99 مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  دنيا 

241.992 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.9/05021/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SHABUS AHAMMED KATTAYAT THACHOLIL. مبنى 2621 �شقة 31 طريق 502 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   209.087 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلى.   705
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/11914/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  الدار  المدعية: 
�شالح عبداهلل �شالح علي الخنه. مبنى :204 �شقة :11 طريق :707 مجمع 307 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2652 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/12095/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليها: 
فاطمة عبداهلل ادري�س ياقوت ح�شن. مبنى 1556 طريق 542 مجمع 1205 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 845 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.9/12308/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليها: 
�شريفه محمد ح�شين جعفر. مبنى 809 طريق 1416 مجمع 814 مدينة عي�شى

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2691 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.7/12598/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليه: 
عبدالجليل عبدالر�شول جيب اهلل مرحوم. مبنى :1137 �شقة :1 طريق :717 مجمع: 907 الرفاع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2489 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي. 

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/12597/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليه: 
محمد عطا اهلل علي احمد. مبنى 2111 طريق 90 مجمع 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 546 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/12874/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  المدعى  احمد حميد.  ايوب  احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  للكمبيوتر.  المحرق  المدعية: 
حوراء علي احمد غلوم. مبنى 1404 طريق 2835 مجمع 328 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 3990 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.8/12737/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليه: 
محمد ر�شا علي محمد عيد. الرقم ال�شخ�شي: 690034946. مبنى 959 طريق 4531 مجمع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3588 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شند.   745

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

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.3/12877/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليه: 
�شلمان ح�شن �شلمان احمد القاري. مبنى 1737 طريق 130 مجمع 301 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3081 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.8/13046/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات. وكيل المدعية: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليه: علي 
ح�شن محمد علي الحلي. مبنى 1268 طريق 1023 مجمع 1210 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 2033 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.2/13049/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
عادل جميل مبروك ال�شعدي. مبنى 231 طريق 95 مجمع 949 الرفاع ال�شرقي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1520 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/13375/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  المدعية:  وكيل  لالإلكترونيات.  فاريا  المدعية: 
طالل ها�شم مف�شي ح�شين الربعات. مبنى 443 طريق 605 مجمع 1205 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1568 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/11/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.5/11890/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ا�شبي�شل لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليها: 
الغربي.  الرفاع   912 مجمع   1226 طريق   4703 مبنى  العايد.  �شليم  �شليمان  عاطف  ماجدة 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 890 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.1/11939/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة ا�شبي�شل لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليه: 
REHMAN AHMAD ANSARI. مبنى 1264 �شقة 33 طريق 2725 مجمع 327 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 



72
العدد: 3282 - الخميس 6 أكتوبر 2016

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/12289/2016/02
تبليغ.باحل�سور

 SHARAN عليه:  المدعى  الكهربائية.  والدوات  للم�شاعد  الجزيرة  األء  المدعية: 
FERNANDES. الرقم ال�شخ�شي: 870363816. مبنى 71 طريق 365 مجمع 306 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1100.5 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/12224/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: نبيل بن احمد بن علي الرجاء. وكيل المدعية: فاطمة ح�شن الحواج. المدعى عليها: 
ندى لالأيدي العاملة، عبداهلل ح�شن عبدالر�شول بن رجب. مبنى 5741 �شقة 22 طريق 1111، 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   2600 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  توبلي.   711 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية.

رقم.�لدعوى:.4/750/2016/15
تبليغ.باحل�سور

 1694 مبنى   4 �شقة  البحرين.  الجن�شية/  الح�شيني.  مو�شى  احمد  �شالح  غيداء  الم�شتاأنفة/ 
طريق 1124 مجمع 1211 مدينة حمد. الم�شتاأنف �شده/ عدنان �شعيد عبدالقوي. الجن�شية/ 

اليمن. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ طلبات ال�شتئناف.
لم  اإذا  انه  المذكور  �شده  للم�شتاأنف  ال�شنية  ال�شرعية  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا   
يح�شر في جل�شة 2016/10/25م او يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاأن المحكمة �شوف ت�شير 

بحقه ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�سي.محكمة.�ال�ستئناف.�لعليا.�ل�سرعية.�ل�سنية.
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رقم.�لدعوى:.2/3497/2014/14
تبليغ.باحل�سور

جن�شيتها:   .840926243 ال�شخ�شي:  رقمها  ال�شعراوي.  بهى  جنيدي  مجدي  مها  المدعية: 
 NIRAV JOSHI الأول  المدعى عليه  المحامي/ عبدالهادي خمدن.  بوا�شطة وكيلها  م�شرية. 
عليه  المدعى   .850111021 ال�شخ�شي  رقمه  هندي.  جن�شيته:   .DINKARRI ANANTRAI

 SONAM الثالث:  عليه  المدعى  فليب�س.  البرت  روبرت  فرن�شي�س  مالكوم  روبرت جون  الثاني: 
للمجوهرات.  راما  �شركة  الرابعة:  عليها  المدعى  هندي.  جن�شيته:   .SANJAY RATHOD

مو�شوع الدعوى: طلب ال�شداق.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليهم المذكورين 
باأنهم اإذا لم يح�شروا اأو يعينوا لهم وكيال ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2016/11/7م.

لذا فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقهم غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ل�سرعية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.14/2016/2837/8
تبليغ.باحل�سور

المدعية/ اأمل علي  اإبراهيم محمد. مبنى 1055 طريق 5241 مجمع 252 قاللي. المدعي عليه/ 
محمد عامر ح�شين الهويدي. تركيا �شرايا كنت �شقه 20 �شارع 11 انطاكيا مجمع 13. مو�شوع 

الدعوى/ الطالق.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/11/21م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم.�لدعوى:.5/05460/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: ماجدة 
محمد جواد عي�شى العلقم. الرقم ال�شخ�شي: 740404393. مبنى :634 �شقة :1 طريق :3917، 
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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.4/09565/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليه: مركز 
ال�شقر الملكي العقاري. ال�شجل التجاري: 16416-1. مبنى 178 �شقة 102 طريق 907 مجمع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 592.986 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   309

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.9/08077/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليها:  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب   المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 

�شميرة محمد رم�شان بير بخ�س محمد بخ�س. الرقم ال�شخ�شي: 8601090496
مبنى 523 طريق 1178 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 271.333 دينارًا 

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/08630/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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IMRAN BASHARAT. الرقم ال�شخ�شي: 801040949. مبنى 639 طريق 2827 مجمع 428 

�شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 616.902 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.9/01034/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 KELLY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
MARIA MCGURK. الرقم ال�شخ�شي: 780590716. مبنى 510 �شقة 121 طريق 2408 مجمع 

324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1153.896 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.9/08452/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
ر�شي احمد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 890107149. مبنى 12 �شقة 110 طريق 42 مجمع 740 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   629.667 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عالي. 

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/08068/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
طريق   29 �شقة   283 مبنى   .810242885 ال�شخ�شي:  الرقم   .SUNIL KUMAR SHARMA

4007 مجمع 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 71.167 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.1/06725/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شعيد محمد محمد ابو�شعر. الرقم ال�شخ�شي: 620823720. مبنى :853 �شقة 24 طريق :5127، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   151.434 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  القرية.   551 مجمع: 

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

2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.5

رقم.�لدعوى:.9/02604/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 3669 طريق   3165 مبنى   .811003817 ال�شخ�شي:  الرقم  عيد.  علي  عبداهلل  احمد  ح�شين 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   237.546 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدراز.   536 مجمع 

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/08439/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 770405878. مبنى 2675 طريق 1043  الرقم  مو�شى محمد جعفر مهدي غانم. 
مجمع 1210 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 142.694 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.3/09378/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 291 مبنى   .831151803 ال�شخ�شي  الرقم   .SALE AHMED ABDUL KHALEK عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 229.167  الدعوى: طلب  المحرق. مو�شوع  طريق 1319 مجمع 213 

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/07856/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   4520 مبنى   .730206432 ال�شخ�شي:  الرقم  الليث.  ح�شين  احمد  اإبراهيم  عليه:  
:1214، مجمع: 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1033.479 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/08604/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   17 �شقة   1663: مبنى   .700504087 ال�شخ�شي:  الرقم  الخباز.  ح�شن  خمي�س  محمد 
:85 مجمع: 505 مقابة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215.058 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/08945/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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علي محمد علي محمد الخياط. الرقم ال�شخ�شي: 860305929. مبنى 862 طريق 1112 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   133.051 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1211

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/05699/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد �شمير فرحان عبدالعزيز الفرحان. الرقم ال�شخ�شي: 900709081. مبنى 553 طريق 
الر�شوم  مع  دنانير   409.619 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد.  مدينة   1213 مجمع   1308

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/07324/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MD MIRAJ KHAN. الرقم ال�شخ�شي 841305293. مبنى 1216 طريق :1011، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   245.68 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   301

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/07225/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي 800472519. مبنى :354 �شقة  JOMON PUTHENKULAM JOY. الرقم  عليه: 
:36 طريق :5617، مجمع: 356 ال�شالحية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 221.024 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/09368/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: LITAN LATE KAFIL UDDIN. الرقم ال�شخ�شي 810178672. مبنى :265 طريق :257، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 250.177  المنامة. مو�شوع  مجمع: 302 

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/12990/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: بنك البحرين الإ�شالمي. وكيل المدعي: لولوة �شالح عبداهلل العو�شي. المدعى عليها: 
كري�شتين نعمة اهلل ال�شليبي. مبنى :18 �شقة :31 طريق :4001، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1116.213 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.8/13158/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شاهين علي �شقر الجالهمة. وكيل المدعي: ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة المدعى 
مو�شوع  عالي.   736 مجمع   3641 طريق   258 مبنى  ها�شم.  علي  ها�شم  حميد  ال�شيد  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 2001.66 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.8/12186/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
PRABIN RAI. مبنى 826 طريق �شارع الحو�س الجاف مجمع 128 الحد مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 622.75 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.9/12390/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي:  فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليها: جهان 
الناطي. مبنى :1803 �شقة :2807 طريق :5133، مجمع: 351 المنامة

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3241.026 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
المحاماة.

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

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.9/12347/2016/02

تبليغ.باحل�سور
 ERMIAS المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
GIRMA MAMO. مبنى :705 �شقة :32 طريق :3917، مجمع: 339 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 3300.699 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.1/12279/2016/02
تبليغ.باحل�سور

اأيمن  عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  بنك.  �شتي  المدعي: 
�شبحى ح�شن ندا. مبنى :2080 �شقة :31 طريق :2825، مجمع: 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 2678.92 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�لدعوى:.1/21097/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: جواد 
ال�شيد جعفر علوي جواد. مبنى :1076 طريق 2529 مجمع 425 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 113.407 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 2016/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/17261/2015/02
..تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
المدعى عليه: TONI ALISON NULLAS RIVERA. الرقم ال�شخ�شي 821256289. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 403.363 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 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/20532/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
مو�شوع  ال�شخ�شي:661230350.  الرقم  مالح.  عبدالهادي  يو�شف  عماد  عليه:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 209.381 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 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

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

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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طريق   466 مبنى   .830505466 ال�شخ�شي:  الرقم  �شمالن.  ح�شن  احمد  جعفر  مريم  عليها: 
:3611 مجمع 736 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 101.67 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 2016/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.2/19079/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب   المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 1775 �شقة   1775: مبنى   .830755420 ال�شخ�شي:  الرقم   .WADUD ABDUL MOZID

طريق :1580، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 369.613 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 2016/11/23 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.5/21209/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: جواد 
عبداهلل من�شور احمد القا�شي. مبنى :200 �شقة :11 طريق :3640، مجمع 736 عالي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 96.93 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 2016/11/23 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/20602/2015/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب   المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
�شناب�س. مو�شوع  �شقة 21 طريق 833 مجمع 408  مبنى 819   .PRAMOD THANKAPPAN

الدعوى: طلب مبلغ 414.029 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/03636/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RAIES AHMAD. مبنى :810 طريق 1415 مجمع 714 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 246.362 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/03644/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: PHATLAPA DEEJUN. مبنى :45 طريق :145، مجمع 320 المنامة

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   280.421 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.4/06939/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: ايتري فاين دايننج. مبنى 4531 طريق 1216 مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 225.47 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/08710/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   343 42 مجمع  140 طريق  مبنى   .GHAZANFAR IQBAL عليه: 
طلب مبلغ 417.649 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.7/06249/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب   المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MOHAMMED NIYAZ RAHMAN. مبنى :1383 طريق :3243، مجمع: 432 كرباباد.  مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 149.904 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/00957/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب   المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   342 مجمع:   ،382: طريق   3: مبنى   .DEANTHONY JERMAINE ROBERTS

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 319.033 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/07390/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري
المدعى عليها: CHET BAHADUR THAPA THAPA. مبنى :9902 طريق 2544، مجمع: 
1025 كرزكان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 236.127 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.2/07963/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
SHANOJ KUNHIPARAMBATH. مبنى :2300 طريق 8544 مجمع: 985 ال�شخير.  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 234.375 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.9/03902/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
جالل جمعه جا�شم التيتون. مبنى :1301 �شقة :1 طريق :231، مجمع: 312 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 152.81 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/00029/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: نبيل ميرزا جعفر النجاوي. مبنى :726 �شقة :1 طريق :821، مجمع 608 واديان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 654.282 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/12011/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 730: مبنى   .571136915 ال�شخ�شي  الرقم   .DONALD CAMPBELL MACDONALD

طريق :4507، مجمع: 945 عوالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 230.545 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.6/01531/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
خديجه عبدالنبي عبا�س كاظم. مبنى :397 طريق :217، مجمع: 402 �شناب�س مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 201.789 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/07133/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NEERAJ SHARMA. مبنى :18 طريق :4101، مجمع: 341 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 361.47 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/08887/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: نجاح حميد علي �شالم �شنقور. مبنى :1738 طريق 5654 مجمع 356 ال�شالحية. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 315.377 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.3/00115/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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احمد جا�شم عامر جا�شم كوهجي. مبنى :654 طريق :816، مجمع: 108 الحد مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 114.092 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/04 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.1/21164/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
Najiba al khothmi and Co. مبنى :188 �شقة :54 طريق :1703، مجمع 317 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 459.845 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/21175/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: خالد �شعد 
عي�شى  اإبراهيم الزباري. مبنى :2657 طريق :337، مجمع: 1203 مدينة حمد مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 74.37 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 2016/12/04 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/07006/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SUJON KITAR. مبنى :3266 طريق :3160، مجمع: 307 المنامة

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   251.667 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/06 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.9/05348/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: هاني مكي احمد عبداهلل. مبنى :1210 طريق :1034، مجمع: 1210 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 322.34 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/08709/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرفاع  :2926 مجمع 929  :1473 طريق  مبنى  عليه: ه�شام عبدالقادر عبدالرحمن عبداهلل. 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 815.862 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/09224/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
يو�شف يعقوب يو�شف احمد البناء. مبنى :1091 طريق :1347، مجمع: 213 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 104.937 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

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

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
EID KHAMIS OLAYYAN. مبنى :126 �شقة :49 طريق :2905، مجمع 529 المرخ. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 336.316 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.6/09712/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JEFFREY TORRES DIZON. مبنى :884 طريق :7914، مجمع 579 الجنبية. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 228.052 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

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

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  من�شور محمد ح�شن �شقر. مبنى :1981 طريق :978، مجمع: 909 

الدعوى: طلب مبلغ 167.922 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: اماني علي احمد هالل يو�شف. مبنى :288 طريق :3206،. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/07757/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: ASHOK BHASKAR. مبنى :1505 طريق :427، مجمع: 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 253.118 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.9/03543/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد كامل عبدالوهاب محمود. بناية برج الدبلومات - الطابق التا�شع مكتب 903- طريق 
1705 المنامة 317. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3704.757 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/04516/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  حمد.  مدينة   1208 مجمع:   ،825: طريق   2451: مبنى  المطوع.  �شالح  جا�شم  �شالح 

الدعوى: طلب مبلغ 113.97 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.1/4712/2016/04
بيع.باملز�د.�لعلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليه فندق 
 2016/10/9 بتاريخ  وذلك   257 مجمع   5718 طريق   2519 مبنى  في  والمتواجدة  دراغون 

والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
هاتف  الهاجري  احمد  عيد  احمد  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 
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رقم 1/04712/2016/04.
قا�سي.محكمة.�لتنفيذ

بيع.باملز�د.�لعلني
بالمحكوم  الخا�شة  العقارات  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  الخام�شة  التنفيذ  محكمة  تعلن 
ال�شيف  في منطقة  الكائن  العقار  الول:  العقار  وهي:  الكوهجي  اإبراهيم محمود  فوؤاد   عليه/ 
الواجهة  منطقة  في  الكائن  العقار  الثاني:  العقار   ،)57381( رقم  الوثيقة  بموجب  والم�شجل 
البحرية )جزيرة الريف( والم�شجل بموجب الرثيقة رقم )142631(، ت�شديدًا للدين المحكوم 

بـه ل�شـالح المحكوم له/ بنك البحرين ال�شالمي، والبالـغ مبلغ وقدره 2500003.000 دينار.
1- على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره -/800،000 دينار )ثمان مائة األف دينار(.

2- وعلى ان يبداأ المزاد ب�شعر ا�شا�شي -/2،500،000 دينار )مليونان ون�شف دينار(.
وقد حددت المحكمة تاريخ 2016/10/16 جل�شة مزايده على العقارات المذكورة.

اأو  الدلل محمد ح�شن هاتف )39444828(  ال�شراء مراجعة  في  رغبه  لديه  كل من  فعلى 
بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  والوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  ادارة 

ملف التنفيذ رقم 9/08222/2012/04.
قا�سي.محكمة.�لتنفيذ

بيع.باملز�د.�لعلني
عليه/  بالمحكوم  الخا�شة  الأغرا�س  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
فندق دراغون والمتواجدة في مبنى 2519 طريق 5718 مجمع 257 وذلك بتاريخ 2016/10/9. 

والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
هاتف  الحربي  ابراهم  جا�شم  حمد  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)39615015( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 1/04712/2016/04.
قا�سي.محكمة.�لتنفيذ

رقم.�لطع��ن:6./421/.2015/.18
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطاعن: �شناء بنت المعطي بنت محمد. وكيله المحامي احمد ال�شمالن. بوا�شطة وكيله المطعون 
�شـده: �شركة الخليج لتكنولوجيا للطيران. مجهول العنوان. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل 
لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه في ال�شق المتعلق بمطلب متاأخرات 
الجور والحكم للطاعنة بمبلغ 34.000 دينار قيمة الجور المتاأخرة. ت�شمين المطعون �شده 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز

رقم.�لطعن:.18/2013/375/9
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطـاعن: ال�شيد كاظم مج�شن ف�شل. وكيله المحامي علي ال�شماهيجي. بوا�شطة وكيله. المطعون 
في  لتقديمه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعن:  طلبات  العنوان.  مجهول  وؤيقوندا.  �شوامي  �شـده: 
الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة العمالية 
اخرى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء ما تقرره محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز

رقم.�لطعن:.18/2014/151/4
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطـاعن: مركز نيو هورايزن لتدريب الكمبيوتر. وكيله المحامي عبدالرحمن يعقوب ال�شوملي. 
بوا�شطة وكيله. المطعون �شـده: Abdul vaheed shalk. مجهول العنوان طلبات الطاعن: قبول 
الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني. وب�شفة م�شتعجلة وقبل الف�شل بوقف تنفيذ الحكم 
لحين الف�شل في الطعن. نق�س الحكم المطعون فيه، والق�شاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير 
الطريق القانوني وب�شقوط الدعوى بالتقادم الزمني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى 
من جديد الى المحكمة اأخرى لتعاود النظر في الدعوى من جديد على �شوء ما تقرره محكمة 
عن  المحاماة  اتعاب  �شامال  والم�شاريف  الر�شوم  �شده  المطعون  ت�شمين  الموقرة.  التمييز 

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

رقم.�لطعن:18/2016/164/5
تبليغ.طعن.بالتمييز

الطـاعن: مثنى فريز النجم. وكيله المحامي عي�شى بور�شيد. بوا�شطة وكيله. المطعون �شـده: 
الميعاد  لتقديمه في  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعن:  العنوان. طلبات  ال�شمدي. مجهول  حلويات 
القانوني. وب�شفة م�شتعجلة وقبل الف�شل بوقف تنفيذ الحكم لحين الف�شل في الطعن. نق�س 
الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة اأخرى لتعاود النظر في الدعوى من 
جديد على �شوء ما تقرره محكمة التمييز الموقرة. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز

رقم.�لطع��ن:18/2016/231/5
تبليغ.طعن.بالتمييز

المحامي.  وكيله  بوا�شطة  يو�شف.  فاطمة  المحامي  وكيله  الخياط.  الطـاعن: علي عبدالوهاب 
العنوان. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه  المطعون �شـده: �شانوب فيتيل. مجهول 
واإلزام المطعون  باإلغاء الحكم  الم�شوع  القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه وفي  الميعاد  في 
�شده بتعوي�س الطاعنة عن ال�شرار التي ت�شبب بها نتيجة لتركة العمل فجاأة دون اللتزام بفترة 
اكماله  وتاأخر  العمل  لتعطيل  نتيجة  ال�شرار  وعن  العمل  عقد  بموجب  عليها  المتفق  الخطار 

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

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.�لتمييز
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رقم.�لدعوى:.9/11529/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: تاليا للمواد الغذائية. وكيل المدعية: بتول نا�شر علي  اإبراهيم نا�شر. المدعى عليها: 
غزاله يا�شمين محمد �شبحان عبدال�شمد عبدالرحيم. مبنى :525 طريق :848 مجمع: 208 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1200 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق. 

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

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.7/12018/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة �شبي�شل لتاأجير ال�شيارات. وكيل المدعية: عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليها: 
الرفاع  :2077 مجمع 912  :82 طريق  �شقة   2205: الما�س محمد. مبنى  ميعاد عي�شى حاجي 
الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 50 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.2/11835/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: الأمين لتوزيع المواد الغذائية. وكيل المدعي: احمد ح�شن خليفه العماري. المدعى 
عليها: �شركة م�شفو. مبنى 587 طريق 3819 مجمع 338 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4947.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم الدعوى 14/2016/1891/7
تبليغ.باحل�سور

المدعية/ �شلمى مبارك �شبت مو�شى. مبنى 719 طريق 1401 مجمع 814 مدينة عي�شى. المدعي 
بن معمر  �شارع جميل  القديم  المطار  �شارع  دولة قطر  الغانم.  بخيت  اإبراهيم عثمان  عليه/  

عمارة 28 الطابق 3 �شقة 9. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
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 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/11/7م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم.�لدعوى:.14/2016/2732/9
تبليغ.باحل�سور

المدعية/ �شعد ح�شين علي �شلطان. �شقة 23 مبنى 192 طريق 373 مجمع 306 المنامة.
 306 مجمع   373 طريق   192 مبنى   23 �شقة   .Genet belachew bekele عليه/  المدعي 

المنامة. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليه �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر في 
جل�شة يوم 2016/11/13م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم.�لدعوى:.9/01825/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى عليها:  ايمان خالد علي را�شد بوهيله.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
اإبراهيم محمد البلو�شي. الرقم ال�شخ�شي: 841211060. مبنى 1005 طريق 37  نوف ثابت  
مجمع 937 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 143.72 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/00089/2016/02
تبليغ.باحل�سور

علي  حنان  عليها:  المدعى  جواد.  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 901108995. مبنى 158 �شقة 15 طريق 3 مجمع  الرقم  ا�شماعيل دبو�س.  دبو�س 
214 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.   
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/08296/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عبداهلل علي خالد علي القرعان. الرقم ال�شخ�شي: 630043175. مبنى 1466 �شقة 2 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   74.366 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   816 مجمع   1636

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

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.7/07129/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب  اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليهم ورثة 
محمد علي غلوم زاير، عبدالح�شين غلوم زاير علي قمبر، مع�شومه غلوم زاير علي قمبر، محمد 
علي غلوم زاير علي قمبر، عادل غلوم زاير علي قمبر. مبنى :271 طريق 510 مجمع 815 مدينة 
اأتعاب  عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 549.203 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

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

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي حمزه قا�شم �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 670402591. �شندوق بريد 50357

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   575.117 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/06634/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 538 مجمع   40 طريق   20 مبنى   .3-15297 التجاري:  ال�شجل   .almuwali yogurt disrtibut

اأتعاب  الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 166.376 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.4/06567/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ال�شخ�شي: 841102546. مبنى 1143 �شقة 1  الرقم  حنان محمد جواد ح�شين احمد حميد. 
طريق 3332 مجمع 633 المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 190.668 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.9/05809/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعى  الحايكي  المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن  البحرين. وكيل  تيليكوم  المدعية: �شركة مينا 
ال�شخ�شي: 570101220. مبنى :3118 طريق 5726 مجمع: 257  RUDI BEIL. الرقم  عليه: 
جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84.499 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 5 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.2/05596/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: AL AMIN KHALIL MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 890539162. مبنى 1461 طريق 1360 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   248.893 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   303 مجمع 

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

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم الدعوى 14/ 7/3561/2016
تبليغ.باحل�سور

المدعية: غيداء �شالح احمد مو�شى الح�شيني، الرقم ال�شخ�شي 910107378. �شقة -4 مبنى 
1694 طريق 1124 مجمع 1211 مدينة حمد – مملكة البحرين. وجن�شيتها بحرينية. المدعي 
عليه / عدنان �شعيد عبدالقوي المحقني. مجهول العنوان. وجن�شيته يمني. مو�شوع الدعوى/ 

نفقة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الثالثاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنه  له  وكيال  يعين  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/8/18م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�الأولى.�مل�ستعجلة..

رقم.�لدعوى:.14/.3/3523/2016
تبليغ.باحل�سور

المدعي: خليل عبداهلل محمد �شريف، الرقم ال�شخ�شي 800026241. مبنى 161 طريق 2103 
بوران  عليها/  المدعي  بحرينية.  وجن�شيتها/  البحرين.  ال�شرقي– مملكة  الرفاع   921 مجمع 
محمد طيب   يو�شف بور، الرقم ال�شخ�شي: 810812380. مجهول العنوان. وجن�شيتها/ اإيراني. 

مو�شوع الدعوى/ الح�شانة.
المذكورة  عليها  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
اأو تعين وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأحد الموافق  اإذا لم تح�شر  باأنها  اأعاله 

2016/8/16م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ل�سرعية.�ل�سنية.�الأولى.�مل�ستعجلة..



99
العدد: 3282 - الخميس 6 أكتوبر 2016

رقم.�لدعوى:.7/9541/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. الوكيل اأحمد محمد اأحمد عبداهلل. المدعى عليهما: 
�شركة دار الميثاق لل�شحافة والن�شر. �شفة الدعوى: ديون.

   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها 
اأو بوكيل عنها وقد حددت جل�شة يوم 2016/11/15 لنظر الدعوى لتعلم.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�الأولى
 

رقم.�لدع�وى:.3/18445/2014/02
تبليغ.باحل�س�ور

المدعي : �شركة اوال للخر�شانة ذ.م.م. وكيله المحامي: عادل عبداهلل بوعلي. المدعى عليه: 
�شركة �شنيور  اإبراهيم للمقاولت ذ.م.م. مبنى 27 �شارع 336 مجمع 315 المنامة

 �شفـة الدعوى: الجراءات الوقتية والتحفظية 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/15.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ل�ساد�سة

رقم.�لدع�وى:.3/18445/2014/02
تبليغ.باحل�س�ور

المدعي: �شركة اوال للخر�شانة ذ.م.م. وكيله المحامي: عادل عبداهلل بوعلي. المدعى عليها: 
�شركة �شنيور  اإبراهيم للمقاولت ذ.م.م. مبنى 27 �شارع 336 مجمع 315 المنامة

�شفـة الدعــوى: الجراءات الوقتية والتحفظية 
بورود  اأعاله  المذكورة  عليها  للمدعى  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

التقرير وبالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/15.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�الأولى

رقم.�لدعوى:.9/5480/2016/02
فتح.دعوى.تركة.�ملتوفى

مهدي.محمد..�إبر�هيم.�أحمد.�لنجار
النجار.  اإبراهيم  المتوفى مهدي محمد   تركة  فتح  الأولى عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 701001410. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته 
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دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى

رقم.�لدعوى:.2/13004/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: الهام علي ح�شن. المدعى عليه: 
�شامي بن محمد النهدي. مبنى :320 �شقة :11 طريق :330، مجمع: 309 المنامة

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   751.449 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.8/12396/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية )امتياز(. وكيل المدعية: محمد عيد الح�شيني. 
ال�شيد جواد محفوظ. مبنى 915 طريق 1515 مجمع 1216  ب�شمه جواد علوي  المدعى عليه: 
مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1491.314 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.3/13057/2016/02
تبليغ.باحل�سور

بوغمار.  المدعي: هيثم ح�شن مبارك ح�شين  الدو�شري. وكيل  �شعد ظفر  نادر جابر  المدعي: 
المدعى عليه: CAROL ANIGHORO. مبنى 999 �شقة 51 طريق 2417 مجمع 324 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 470 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
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رقم.�لدعوى:.2/13259/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: محمد مجيد ح�شن م�شعود الج�شي. المدعى عليها: �شركة اأمريكان اك�شبري�س تريدينغ. 
الرقم ال�شخ�شي: 73331. مبنى 49 طريق 2701 مجمع: 327 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 5000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.3/12944/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: النا�شر لتاأجير معدات البناء. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
المدعى عليه: �شادى محمد ح�شني ابو غو�س. الرقم ال�شخ�شي 740417860. مبنى 131 طريق 
2507 مجمع 425 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 136 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.4/12868/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجير معدات البناء. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
التويجري. المدعى عليه: BABUL PATWARY SALAMAT PATWARY. الرقم ال�شخ�شي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع   229 طريق   1669 مبنى   .750841834

1098.75 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية

رقم.�لدعوى:.1/12864/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاجير معدات البناء. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
ال�شخ�شي 49709-1. مبنى 483  الرقم  للمقاولت.  الخليج  نجمة  عليها:  المدعى  التويجري. 
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�شقة 11 طريق 3042 مجمع 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1512 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثانية
رقم.�ال�ستئناف:.8/02870/2016/03
رقم.�لدع���وى:...9/01064/2016/02

تبليغ.باحل�سور
jens barghorn. �شفة الدعوى: طلب  الم�شتاأنف �شده:  ال�شيارات.  لتاأجير  الم�شتاأنف: ريفيرا 

مبلغ من المال مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/11/27 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ال�ستئنافية.�الولى

رقم.�ال�ستئناف:.7/00965/2016/03
رقم.�لدع���وى:.5/01347/2015/25

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

�شده: لرين للقمي�شون. 
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/11/2 فاإن المحكمة �شوف 

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

رقم.�ال�ستئناف:.3/03968/2015/03
رقم.�لدع���وى:.2/00953/2015/02

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

جواكيوم فييرا فييرا فل.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/11/13 فاإن المحكمة �شوف 
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ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ال�ستئنافية.�الولى

رقم.�ال�ستئناف:.9/01127/2016/03
رقم.�لدع���وى:.9/00678/2015/25

تبليغ.باحل�سور
م�شطفى  فريد  الأول:  �شده  الم�شتاأنف  القعود.  عبداهلل  محمد  عبداهلل  خالد  الم�شتاأنفان: 

العابدين. الم�شتاأنف �شدها الثانية: �شركة باق العقارية.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده الأول المذكور 
اأعاله باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/11/13 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ال�ستئنافية.�الولى

رقم.�ال�ستئناف:.7/03515/2015/03
رقم.�لدع���وى:.7/01778/2012/02

�إعالن.باحل�سور
الم�شتاأنف: اأرابيتك م�شاواة ذ م م. الم�شتاأنف �شده: عبداهلل عبداللطيف محمد عبداهلل.

 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/11/3 فاإن المحكمة �شوف 

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

رقم.�ال�ستئناف:.1/04247/2015/03
رقم.�لدع���وى:.8/01015/2015/25

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

الم�شتاأنف �شده الثالث: محمد فوؤاد مهدي كاظم مح�شن الحلواجي.
المذكورين  للم�شتاأنف �شدهم  الأولى  الغرفة  المدنية  الكبرى  تعلن محكمة ال�شتئناف  لذا   
اأو يعين وكياًل ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة 2016/11/17م فاإن  اإذا لم يح�شروا  باأنه  اأعاله 

المحكمة �شوف ت�شير بحقهم ح�شوريا ليعلموا.
قا�سي.محكمة.�ال�ستئناف.�لكربى.�ملدنية.�الولى
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رقم.�ال�ستئناف:.2/02470/2016/03
رقم.�لدع���وى:.4/00349/2016/01

تبليغ.باحل�سور
 الم�شتاأنف: فندق فيني�شيا. محامي الم�شتاأنف: زهير عبداللطيف عبدالوهاب علي. الم�شتاأنف 

�شده: فار�س محمد اأحمد م�شلح.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الغرفة الأولى للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 
المحكمة  فاإن  بالح�شور لجل�شة 2016/11/16م  ينوب عنه  يعين وكياًل  اأو  لم يح�شر  اذا  باأنه 

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

رقم.�ال�ستئناف:.8/3016/2016/03
رقم.�لدع���وى:.3/3726/2016/02

تبليغ.باحل�سور
برج  بناية  التويجري،  الكريم  عبد  المحامي  وكيلها   – البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة/ 
�شده  الم�شتاأنف   .317 المنامة   1705 طريق   -903 مكتب  التا�شع-  الطابق   - الدبلومات 
ال�شيد محمد عدنان محمد جا�شم محمد. BLOCK523 ROAD2360 BLDG1536. طلبات 
ال�شتئناف: اأول: قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا: قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء 
مجددا بالزام المدعى عليه باأن يوؤدي مبلغا وقدره 215/138 دينارًا مع الفائدة 9% من تاريخ 
المطالبة وحتى تمام ال�شداد. ثالثا: اإلزام الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة 

عن درجتي التقا�شي. 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بالح�شور لجل�شة 2016/10/09  
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ال�ستئنافية.�لد�ئرة.�لثانية.

رقم.�ال�ستئناف:.8/763/2016/03
رقم.�لدع���وى:.5/9593/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنفة/ �شركة زين البحرين. وكيلها/ عبد الكريم التويجري 760442177.  بناية برج 
الدبلومات الطابق التا�شع مكتب 903 طريق 1705 المنامة 317. الم�شتاأنف عليه بالل �شبحي 
عزام. مبنى 149 طريق 911 مجمع 209. طلبات ال�شتئناف: اأول: قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيا 
– قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا باإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي مبلغا 
وقدره 294/960 دينار مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�شداد. ثالثا – اإلزام 
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الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الدائرة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/10/13م.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ال�ستئنافية.�لد�ئرة.�لثانية

رقم.�ال�ستئناف:.9/1245/2011/03
رقم.�لدع���وى:.9/0880/2010/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف/ مختار  �شنج ) F6915743 (، بوا�شطة وكياله / المحاميان عي�شى بور�شيد و�شالحة 
بور�شيد. مكتب 9 -10 بنايه 453 طريق 1518 المنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ البحرين. الم�شتاأنف 
�شده / اأدمز كونتر اأبالمز. �شقة 217 مبنى 63 �شارع 20 مدينة المنامة 332. طلبات ال�شتئناف 
:1- نفيدكم علما باإحالة ال�شتئناف الى هذه المحكمة. 2- قبول ال�شتئناف �شكال. 3- الغاء 
اأتعاب المحاماة  الحكم الم�شتاأنف. 4- ت�شمين الم�شتاأنف �شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

عن درجتي التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله 

بالح�شور لجل�شة اليوم 2016/10/13 موعد نظر ال�شتئناف. 
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ال�ستئنافية.�لثانية

رقم.�ال�ستئناف:.5/03662/2015/03
رقم.�لدع���وى:.3/5591/2005/02

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

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

بالح�شور لجل�شة 2016/10/13  
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ال�ستئنافية.�لد�ئرة.�لثانية.
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رقم.�ال�ستئناف:.4/1690/2016/03
رقم.�لدع���وى:.4/2961/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنفة/ �شركة نزل م�شاكن للتطوير وكيله المحامي ايمن توفيق الموؤيد. بناية بنك البحرين 
الوطني الدور 7 �شارع الحكومة. الم�شتاأنف �شده/ ال�شيد حبيب عبا�س  اإبراهيم ها�شم. مبنى 
الحكم  تعديل  �شكال.  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:  طلبات   .324 مجمع   2468 طريق   4668
الفائدة  الم�شتاأنفة  الى  يوؤدي  ان  عليه  الم�شتاأنف  اإلزام  رف�س طلب  فيما ق�شى من  الم�شتاأنف 
الم�شتاأنف عليه بان  الزام  التام الى  ال�شداد  القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
يوؤدي الى الم�شتاأنفة الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق 
المحاماة عن  اتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الم�شتاأنف عليه  اإلزام  التام.  ال�شداد  وحتى 

درجتي التقا�شي. 
عنها  ينوب  اأو من  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/10/09.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ال�ستئنافية.�لغرفة.�لثانية

رقم.�ال�ستئناف:.7/1047/2016/03
رقم.�لدع���وى:.2/907/2015/01

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف: ح�شين اأحمد محمد اآدم. الم�شتاأنف �شدها: منال اإدري�س عبداهلل اأحمد. الطلبات: 

1- فبول الإ�شتئناف �شكاًل. 2- دفع منع ال�شفر عن الم�شتاأنف.
اأعاله  المذكور  عليه   للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه  لجل�شة 2016/11/2 ليعلم. 
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ال�ستئنافية.�لثالثة

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

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنفة /�شركة اللوؤلوؤ ال�شياحيه وكيله المحامي حافظ علي. بوا�شطة المحامي الم�شتاأنف 
�شركة    -2 الموؤيد.  اأيمن  وكيله  الموؤيد.  فاروق  لمالكها  للعقارات  مورانوا  �شركة   -1 �شدهم/ 
الكواكب للعقارات لمالكها فاروق الموؤيد Kuran Vargese-3 4- �شركة اوركيد لمقاولت البناء 
5- �شركة مارينا ريف دفلويمنت العقاريه 6-�شركة اوكياتو�س للتطوير 7- �شركة اوكياتو�س فيوز. 
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8- �شركة اعناب العقاريه. 9- �شالح خليفه عبدالرحمن الق�شيبي. 10-ال�شيد احمد عي�شى 
مرزوق المرزوق11 - احمد �شالح مال احمد النعيمي. �شفة الدعوى/ وقف ت�شرف. الطلبات: 
1- الحكم بقبول الإ�شتئناف �شكال تقديمه في الميعاد م�شتوفيا �شروطه. 2- الحكم  باإلغاء الحكم 
الم�شتاأنف والق�شاء وفي المادة الم�شتعجلة باإلزام الم�شتاأنف �شده الأول بوقف اإجراءات ت�شكيل 
وت�شجيل و اإ�شهار اتحاد المالك محل التداعي ،وذلك في مواجهة باقي الم�شتاأنف �شدهم.3- 

اإلزام الم�شتاأنف �شدهم بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
والخام�س  الثالث  عليهم  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

والعا�شر المذكور اأعاله بالح�شـور بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/11/2 ليعلم. 
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ال�ستئنافية.�لثالثة

رقم.�ال�ستئناف:.9/1773/2016/03
رقم.�لدع���وى:.2/4755/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المتظلم: مو�شى عبداهلل جا�شم مو�شى النهام. غالب ال�شريطي 870407600. مكتب 21 مبنى 
52 طريق 601 الق�شيبيه 326. المتظلم �شده: حامد عبداهلل محمد الكوهجي. الطلبات: 1- 
اإلغاء قرار رف�س اإ�شدار الأمر على عري�شة والحكم مجددًا باإ�شدار  قبول التظلم �شكاًل . 2- 
اأمر على عري�شة باإيداع مفاتيح العين محل التداعي خزانة المحكمة وت�شليمها للمتظلم �شده 
وجعله حار�شًا على العين، واإلزامه الر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.

اأعاله  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/17 ليعلم. 

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ال�ستئنافية.�لثالثة
رقم.�ال�ستئناف:.9/2897/2016/03

رقم.�لدع���وى:.9/1100/2015/02
تبليغ.باحل�سور

الم�شتاأنف: احمد عي�شى احمد عبدالنبي لويف. مبنى 1261 طريق 3639 محمع 363 الم�شتاأنف 
�شدها:1- ليلى علي احمد  مو�شى2- زينب علي احمد  مو�شى. مبنى 2890 طريق 1146 مجمع 
اول  برف�س حكم  المو�شوع  وفي   -2 �شكاًل.  ال�شتئناف  الطلبات: 1-قبول  مدينة حمد.   1211

درجة واعتباره كلن لم يكن، الزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف الر�شوم واتعاب المحاماة.
اأعاله  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/6 ليعلم. 
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ال�ستئنافية.�لثالثة
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رقم.�ال�ستئناف:9/3645/2014/03.
رقم.�ال�ستئناف:.7/3714/2014/03

رقم.�لدع�وى:2/1814/2011/02
تبليغ.باحل�سور

الم�شتاأنف: عبدالرحمن علي عبدالواحد را�شد الكوهجي. وكيله المحامي: احمد عبداهلل طوق  
اإبراهيم. اإدارة المحاكم. الم�شتاأنف �شدها: �شركة كلمني للدعاية. مجهول العنـوان. الطلبات: 
الغاء  اأ�شلياآ:  القانوني.2-  الموعد  خالل  لتقديمة  �شكاًل  الفرعي  ال�شتئناف  قبول  �شكلياآ:   -1
رواتب  اأ-  مايلي:  للم�شتاأنف  �شدها  الم�شتاأنف  توؤدي  باأن  مجدداآ  والق�شاء  الم�شتاأنف  الحكم 
العمل ال�شافية بمجموع 48  ل�شنة 2010م. ب- بدل �شاعات  واأكتوبر ونوفمبر  ال�شهر �شتمبر 
�شاعة و3 اأيام جمع. ج- التعوي�س عن التاخير في بما تبقى من عقد الجور بما تبقى من عقد 
العمل المحددة المدة بمجموع رواتب 9 اأ�شهر، د. �شهادة الخدمة. 3- الزام الم�شتاأنف �شدها 

بالم�شاريف الر�شوم واتعاب المحاماة.
اأعاله  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شـور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/31  ليعلم.                              
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ال�ستئنافية.�لثالثة

رقم.�ال�ستئناف:.8/1685/2016/03
رقم.�لدع���وى:.2/15517/2015/02

تبليغ  بالح�شور
الم�شتاأنف: �شركة زين البحرين. المحامي: عبدالكريم التويجري. العنوان: مبنى 315-طريق 
 Yousif Abdulla 1705 مجمع 317 برج الدبلومات الدور التا�شع مكتب 903. الم�شتاأنف �شده
Munaazl 790313385. مبنى 5572 طريق 5215 مجمع 252. الطلبات: 1- قبول الإ�شتئناف 

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

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

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/31 ليعلم. 
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ال�ستئنافية.�لثالثة
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رقم.�ال�ستئناف:.9/3013/2015/03
رقم.�لدع���وى:.9/13756/2014/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف  �شرحان.  جا�شم  وكيلها:   .620059168 �شالم  ح�شن  فردان  مع�شومة  الم�شتاأنفة: 
�شده  الم�شتاأنف  الع�شفور.  محمد  علي  ل�شاحبها  للمقاولت  مك�شي�س  �شركة  الأولى:  �شدها 

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

اأعاله باأنها قد حددت جل�شة2016/10/20 لنظر ال�شتئناف ليعلم. 
قا�شي محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الثالثة

رقم.�ال�ستئناف:.9/2897/2016/03
رقم.�لدع���وى:.9/1100/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف: احمد عي�شى احمد عبدالنبي لويف. مبنى 1261 طريق 3639 مجمع 363. الم�شتاأنف 
زينب علي احمد  مو�شى. مبنى 2890 طريق 1146  ليلى علي احمد  مو�شى. 2-   -1: �شدها 
مجمع 1211 مدينة حمد. الطلبات: 1-قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2-وفي المو�شوع برف�س حكم 
اول درجة واعتباره كلن لم يكن، الزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف الر�شوم واتعاب المحاماة.
اأعاله  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/10/6 ليعلم.         
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�ال�ستئنافية.�لثالثة

رقمي.�ال�ستئنافين:.7/1355/2016/03،.3/1360/2016/03
رقم.�لدعوى:.9/1578/2013/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنف �شده  الم�شتاأنف: هيثم خليفة مبارك عبداهلل، وكيلته: عائ�شة فريد ح�شاني. �شد: 
المحامي احمد  اتحاد مالك �شي بريز، وكيله:  الينا ب�شفته مدير  الول: را�شد �شلمان �شيف 
ال�شمالن، الم�شتاأنف �شده الثاني: فا�شل محمد ح�شين، �شقه11 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 
�شقة41 مبنى  �شلمان كمال،  الثالث: جالل عبداهلل  الم�شتاأنف �شده  امواج محرق،  257 جزر 
�شميرة عبداهلل  الرابعه:  الم�شتاأنف �شدها  امواج محرق،  2160 طريق5718 مجمع257 جزر 
�شدها  الم�شتاأنف  محرق،  امواج  جزر  مجمع257   5718 طريق   2160 مبنى   44 �شقة  �شلمان، 
الخام�شة: فكريه �شعبان غالم، �شقة31 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج محرق، 
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الم�شتاأنف �شدها ال�شاد�شة: ديردري ماري �شبيلين، �شقة 23 بمنى 2160 طريق 5718 مجمع 
�شقة 12 مبنى 2160  �شارما،  ال�شابع: هاري جوبال  الم�شتاأنف �شده  امواج محرق،  257 جزر 
طريق5718 مجمع257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شده الثامن: علي دروي�س �شلمان، �شقة 
13 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شده التا�شع: عبدالحميد 
جالل كيان، �شقة 14 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شده 
العا�شر: ح�شن يو�شف عبدالرحمن، �شقة 26 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج 
محرق، الم�شتاأنف �شده الحادي ع�شر: م�شرف علي الكواري، �شقة 46 مبنى 2160 طريق 5718 
مجمع 257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شده الثاني ع�شر: خالد في�شل محمد، �شقة22 مبنى 
2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شدها الثالث ع�شر: ريم ا�شماعيل 
الم�شتاأنف �شده  امواج محرق،  مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر   22 �شقة  عبداهلل، 
الرابع ع�شر: توني جود بهير، �شقة 25 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج محرق، 
الم�شتاأنف �شده الخام�س ع�شر: يزلي دي ويت، �شقة 25 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر 
امواج محرق، الم�شتاأنف �شده ال�شاد�س ع�شر: مكتب التوثيق ويمثله وزير العدل ب�شفته الممثل 
العلى، الم�شتاأنف �شدها ال�شابعة ع�شر: بلدية المحرق ويمثلها المدير العام ب�شفته، الم�شتاأنف 
�شده الثامن ع�شر: يا�شر علي علي ح�شن، وكيله: المحامي/ فريد عبداهلل ح�شاني. الطلبات: 
اوًل: من حيث ال�شكل قبول ال�شتئناف �شكال.  ثانيًا: في المو�شوع الغاء الحكم الم�شتاأنف فيما 
ق�شى به من عدم قبول طلب التدخل �شكال والق�شاء مجددا بقبول التدخل �شكال )2( الزام 
الم�شتاأنف �شده الول باأن يوؤدي الم�شتاأنف مبلغ وقدره -/2000 دينار تعوي�شا ماديا وادبيا عن 
ال�شرار التي لحقت به من جراء تكوين تحاد المالك الباطل الذي لم يكتمل ن�شابه القانوني 
والذي اثره قام الم�شتاأنف �شده الول من منع الم�شتاأنف ولأ�شرته من النتفاع ب�شقته والمنافع 
الم�شتركة بالعقار محل عقد التاأ�شي�س )3( الحكم ببطالن اتفاقيه تاأ�شي�س اتحاد المالك �شي 
بريز الموثقة اأمام كاتب العدل برقم 201202572 وما يترتب على ذلك من اثار واعتبارها كاأن 
عليها  والمدعى  ع�شر  ال�شاد�شة  �شدها  الم�شتاأنف  مواجهة  في  الحكم  ي�شدر  اأن  على  تكن  لم 
ال�شابعة ع�شر )4( الحكم باإلغاء القرار رقم 4 ل�شنة 2012م بتاريخ 2012/5/23م وال�شادر عن 
بلدية المحرق – الم�شتاأنف �شدها ال�شابعة ع�شر – بقيد اتحاد مالك �شي بريز مع ما يترتب 
على ذلك من اآثار )4( الزام الم�شتاأنف �شدهم بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة 
عن درجتي التقا�شي.  ثالثا: وقبل الف�شل في المو�شوع اإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الم�شتاأنف 
المادية  ال�شرار  اأن  والقرائن  والبينة  ال�شهود  �شهادة  فيها  بما  القانونية  الثبات  طرق  بكافة 
والأدبية التي لحقت به وباأ�شرته من جراء تكون تحاد المالك الباطل التي ترتب عليه منعه هو 

وا�شرته من النتفاع ب�شقته والمنافع الم�شتركة بالعقار محل عقد التاأ�شي�س.
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 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده الثالث المذكور 
اأعاله باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/11/1 فاإن المحكمة 

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

رقم.�ال�ستئناف:.9/1079/2015/03.
رقم.�لدع���وى:.1/13008/2013/02.

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

قلم الكتاب اإعالن الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدهما المذكوران اأعاله 
اأو يعينا وكياًل ينوب عنهما بالح�شور لجل�شة 2016/11/2 فاإن المحكمة  اإذا لم يح�شرا  باأنه 

�شوف ت�شير بحقهما ح�شوريا ليعلما.
قا�سي.محكمة.�ال�ستئناف.�لعليا.�ملدنية.�لثانية

رقم.�ال�ستئناف:.9/2690/2016/03
رقم.�لدع���وى:.8/15076/2011/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنفة الأولى/ كارولين جين دوار، الم�شتاأنفة الثانية/ رايت�شل مار�س فار�شينج، العنوان: 
ال�شيد محمد  �شدهم:1-  الم�شتاأنف  �شـد  رئي�س  عقيل  المحامي/نزار  وكيلهم  مكتب  بوا�شطة 
الكويتية  البحرينية  ال�شركة   -2 الدراز   536 مجمع  مبنى2778   1 �شقة  ف�شل،  مهدي  مجيد 
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اأوًل:  ال�شتئناف:  ال�شيد حمزة قاروني. طلبات  المحامي/ عبدالغني  وكيلها  بوا�شطة  للتاأمين، 
بقبول الإ�شتئناف �شكاًل. ثانيًا: وفي المو�شوع باإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا بالتعوي�س 
الموروث للم�شتاأنفين وتعديل الحكم الم�شتاأنف بزيادة مبلغ التعوي�س عن ال�شرر المادي والأدبي 
للم�شتاأنفتين ح�شب المطالبة به في لئحة الدعوى. ثالثًا: اإلزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شروفات 

والأتعاب عن درجتي التقا�شي.  
قانونًا  يمثله  اأو يح�شر من  باأن يح�شر �شخ�شيًا  الأول  الم�شتاأنف �شده  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/14م واإل �شت�شير المحكمة في حقه ح�شوريًا، ليعلم. 
قا�سي.محكمة.�ال�ستئناف.�لعليا.�ملدنية.�لثالثة

رقم.�ال�ستئناف:.7/3871/2015/03.
رقم.�لدع���وى:.5/18136/2014/02

تبليغ.باحل�سور
بال�شارة الى ال�شتئناف المذكور اعاله والمرفوع من الم�شتاأنفة: فتحيه را�شد  اإبراهيم  بحر، 
وكيلها المحامي: عبدالوهاب ح�شن اأمين، �شد الم�شتاأنف �شدهم: 1-عمير نا�شر را�شد الجبر 
النعيمي، فيال 593 طريق 3913 مجمع 939 الرفاع ال�شرقي. 2- اإبراهيم يو�شف محمد، وكيلته 
المحامية: جميلة علي �شلمان اأحمد.  طلبات ال�شتئناف 1- قبول ال�شتئناف. 2- وفي المو�شوع 
الحكم  المو�شوع  وفي  المدة  م�شي  بعد  لرفعها  الدعوى  قبول  وبعدم  الم�شتاأنف  الحكم  الغاء 
المحاماة  اتعاب  ومقابل  بالم�شروفات  الم�شتاأنف �شدهما  الزام   -3 الدعوى.  برف�س  مجددا 

وذلك عن درجتي التقا�شي.
 لذا تعلن المحكمة ال�شتئناف العليا المدنية الرابعة الم�شتاأنف �شده الثاني بالح�شور بنف�شه 

او بمن ينوب عنه لجل�شة 2016/11/20.
قا�سي.محكمة.�ال�ستئناف.�لعليا.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�ال�ستئناف:.7/2831/2016/03
رقم.�لدع���وى:.8/11507/2009/02

.�إعالن.باحل�سور
احمد  وكيلها  بوا�شطة  العنوان:  التاأمين.  واعادة  للتاأمين  الخليج  اتحاد  �شركة  الم�شتاأنفة: 
عبدالرحمن الذكير. �شـــد الم�شتاأنف �شدهم: نور جهان وغيرها. بوا�شطة وكيالهم المحاميان/ 
عي�شى فرج بور�شيد – �شالحة عي�شى بور�شيد. الم�شتاأنف �شده الخام�س علي عبداهلل  اإبراهيم. 
الطل بات: 1- الحكم بقبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- الحكم اإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى 
بعدم  مجددًا  والق�شاء  والرابعة  الثالث  عليهما  للم�شتاأنف  الأدبي  ال�شرر  عن  تعوي�س   من  به 
قبول دعواهما واإلزام رافعيها الم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة. 3- الحكم بتعديل الحكم 
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الم�شتاأنف فيما ق�شى به من تعوي�س موروث بجعله مبلغ وقدره -/12000 بدًل من -/20000، 
والحكم بتعديل الفائدة لتكون 1% بدًل من 2%. 4- الحكم باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى 
به من اإلزامها بالت�شامم مع الم�شتاأنف �شده الخام�س بمبلغ التعوي�س المق�شي به عن ال�شرر 
الحكم  واحتياطيًا:  دينار   3000/- مجموعه  بما  والثانية  الولى  �شدهما  للم�شتاأنف  الأدبي 
بتعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من تعوي�س عن ال�شرر الأدبي للم�شتاأنف �شدهما الولى 
والثانية بجعله   -/500 دينار لكل منهما بدًل من -/1500. 5- الحكم باإلزام الم�شتاأنف �شدهم 

بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة.
الخام�س  �شده  للم�شتاأنف  الخام�شة  الغرفة  المدينة  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا   
المذكور اأعاله باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/11/10 فاإن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.�ال�ستئناف.�لعليا.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�ال�ستئناف:.4/1916/2016/03
رقم.�لدع���وى:.9/7340/2015/02

تبليغ.باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة اوال للخر�شانة. بوا�شطة وكيلها عادل بوعلي. �شد الم�شتاأنف �شدها الولى: 
الثاني: محمد احمد محمد البدري. الطلبات:  البناء. الم�شتاأنف �شده  موؤ�ش�شة ريم لمقاولت 
اإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الم�شتاأنفة  اأ�شليًا:  1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- في المو�شوع 
المبلغ   بباقي  �شدهما  الم�شتاأنف  ذمة  ان�شغال  على  ال�شهود  �شهادة  ومنها  الثبات  طرق  بكافة 
المطالب به وهو -/11966/950 دينار بحريني. 3- ب خبير محا�شبي في الدعوى لحت�شاب 
قيمة المبالغ المتر�شدة في ذمة الم�شتاأنف �شدها. 4-اإلزام الم�شتاأنف �شدهما بالم�شاريف 

والر�شوم واأتعاب المحاماة.
الولى  �شدها  للم�شتاأنف  الخام�شة  الغرفة  المدينة  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا   
المذكورة اأعاله باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2016/11/23 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي.محكمة.�ال�ستئناف.�لعليا.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.6/18332/2012/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة العدليه للمقاولت اللحام، وكيل المدعية: محمد علي الوطني. المدعى عليه: 
 MUHAMMAD MUMTAZ،PEDDA BAJANNA GANTA،RASHID GUL،HARSIM

RANJIT SINGH،WALI AHMAD،TAHIR MEHMOOD. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
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 لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليهم جميعا المذكورين اأعاله باأنها قد 
حددت جل�شة 2016/12/1م لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�لعمالية.�ملدنية
رقم.�لدعوى:.9/19716/2015/02

�إعالن.باحل�سور
وكيل   ،KATTOOR VADAKKUMURI BHASKARAN BHASKARAN SASI المدعي: 
ذ.م.م.  �شيرفي�شز  بالمورال  عليه:  المدعى  قاهري.  عبدالح�شين  ال�شيدعلي  جالل  المدعي: 

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

جل�شة 2016/01/08 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�لعمالية.�ملدنية

رقم.�لدعوى:.3/2561/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: JUDY SEVILLA SONON. المدعى عليه: �شالون كوكياج للتجميل. مو�شوع الدعوى: 
دعوى عمالية.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعية المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/11/01 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�لعمالية.�ملدنية
رقم.�لدعوى:.8/7008/2015/02

�إعالن.باحل�سور
المدعي: MA REGINA LYNN LYNN BAUTISTA، وكيل المدعي ايمان علي احمد الحداد. 
الدعوى:  مو�شوع  الع�شفور.  عبدالنبي  عالء  ل�شاحبها  العامة  للتجارة  ترتيل  عليه:  المدعى 

دعوى عمالية.
باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2016/11/13 لنظر الدعوى على ان يكون العالن وفقا للحكم التمهيدي التالي: حكمت 
طرق  بكافة  المدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  الـمو�شوع  فـي  الفـ�شل  وقـبل   : المحكمة 
الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود انه قد تم ف�شله من العمل وطريقة وتاريخ  ذلك ومقدار 
و�شرحت  وطبيعتها  ومقدارها  علية  المدعى  لدى  عملتها  التي  والجازات  الإ�شافية  ال�شاعات 
للمدعى عليه  بنفي ذلك بذات الطرق وحددت جل�شة  2016/11/13 م لبدء التحقيق على اأن 
اأ�شهر من تاريخ بدء التحقيق واأناطت بع�شو ي�شار الدائرة اإجراء التحقيق  ينتهي خالل ثالثة 
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للجل�شة  �شهودهما  باإح�شار  للطرفين  و�شـرحت  القت�شاء  عند  غيرة  ندب  الدائرة  ولرئي�س 
المحددة وعـلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق ذلك الق�شاء .

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�لعمالية.�ملدنية
رقم.�لدعوى:.7/10866/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعي: 1- ارول فيلياثوم. مدعى عليه/ قا�شم جعفر عبداهلل بحميد. �شفة الدعوى مطالب 

عمالية.
باأنها قد حددت اجتماع في  اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله   لذا تعلن 

2016/10/24م لنظر الدعوى ليعلم
قا�سي.�إد�رة.�لدعوى.�لعمالية

رقم.�لدعوى:.3/03547/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 14 �شقة   752 مبنى   791045471 ال�شخ�شي:  الرقم   .VIVIAN NOVEDA SANTOS عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   455.021 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   338 مجمع   3825 طريق 

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

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/00886/2014/02
تبليغ.باحل�سور

اإيمان  عليها:  المدعى  عبدالر�شول خلف.  ريم ح�شنين  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
�شالم محمد اأحمد،RAJAGOPAL MURUGAN. الرقم ال�شخ�شي 870420534. مبنى 2236 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 628.394  الدعوى: طلب  المحرق. مو�شوع  طريق 1202 مجمع 204 

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

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.1/04610/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: فاطمه جا�شم احمد يو�شف. المدعى عليه: رباب  
مدينه   1314 886 طريق  �شقة   .791107906 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  دروي�س ح�شن  اإبراهيم 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   242.727 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  حمد. 

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

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.8/19742/2015/02
تبليغ.باحل�سور

 TIMOTHY المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
EDWARD WALKOWIAK. الرقم ال�شخ�شي: 55015720 مبنى 2281 �شقة 36 طريق 5555 

مجمع 555 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80.7 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.9/19490/2015/02

تبليغ.باحل�سور
المدعى عليها: �شركة  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  تليكوم. وكيل  المدعية: �شركة ميتا 
�شار.  �شقة 1 طريق 338 مجمع 523  ال�شخ�شي: 72429. مبنى 458  الرقم  البحرين.  �شندو 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 85 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

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

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.7/19491/2015/02

تبليغ.باحل�سور
 IMRAN المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
816 طريق  مبنى  ال�شخ�شي 890220360.  الرقم   .AZIZ AHMAD AZIZ AHMAD KHAN

1032 مجمع 310 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84.8 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.5/06477/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب   المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
طريق   239: مبنى   860631460 ال�شخ�شي:  الرقم   .JOANNALYN ROCERO PALACIO

الر�شوم  مع  دينارًا   585.428 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدحف�س.   425 مجمع   ،83:
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
رقم.�لدعوى:.5/06477/2016/02

تبليغ.باحل�سور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب   المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JOANNALYN ROCERO PALACIO. الرقم ال�شخ�شي: 860631460 مبنى 239 طريق 83 

مجمع: 425 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 585.428 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/01529/2016/02
تبليغ.باحل�سور

عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 117 مبنى 494 طريق  ال�شخ�شي: 830108599.  الرقم  اإ�شماعيل.  ا�شماعيل عبداهلل  �شو�شن 
مجمع 644 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 158.672 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.5/19685/2015/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: اأ�شرف 
�شالح عبدالكريم ابو عا�شور. الرقم ال�شخ�شي: 781221153. مبنى 289 �شقة 21 طريق 1221 
مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 378.517 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة

رقم.�لدعوى:.4/02163/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 1567 مبنى   .840249977 ال�شخ�شي  الرقم   .SHAGOR MIAH ABDUR RASHID عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   260.841 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   301 مجمع   1476 طريق 

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

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�خلام�سة
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رقم.�لدعوى:.3/03435/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد علي عبداهلل
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  مجهول  البلو�شي.  جالل  علي  احمد  عليه:  المدعى 

11139.117 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة.

رقم.�لدعوى:.2/04898/2016/02
تبليغ.باحل�سور

ح�شن  علي  محمد  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعي:  وكيل  العربي.  البنك  المدعي: 
خاتم. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 13140.05 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة

رقم.�لدعوى:.6/01982/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: اأمانة العا�شمة. وكيل المدعية: جا�شم محمد جا�شم عبدالرحمن تلفت المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة بلور ريفر للتجاره. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 15002.31 دينار مع 

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

جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة

رقم.�لدعوى:.8/03536/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه: 
 191 مبنى   .01-8872 ال�شخ�شي:  الرقم  اأجنبية(.  �شركة  )فرع  ليمتد  انترنا�شونال  بيفر 
طريق 83 مجمع 425 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 20812.767 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.

قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة
رقم.�لدعوى:.7/06199/2016/02

تبليغ.باحل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: 
�شركة مانكات للتدريب البحرين. الرقم ال�شخ�شي: 1-38686. مبنى :568 طريق 2613 مجمع 
226 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 7365.018 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/11/15 لنظر الدعوى.
رئي�ض.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لثامنة

رقم.�لدعوى:.9/12803/2016/02
تبليغ.باحل�سور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعي:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليها: لطيفه محمد احمد حماده. مبنى :1140 طريق :1727 مجمع 917  الوداعي. 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 839.159 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/26 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�ل�سغرى.�ملدنية.�لثامنة

رقم.�لدعوى:.5/02560/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعي: عبداهلل جعفر احمد ح�شين عبدالنبي. وكيل المدعي: محمد علي جا�شم علي اإ�شماعيل. 
المدعى عليه: عي�شى كاظم المعلم. مبنى 770 طريق 2621 مجمع 526 باربار. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 6040 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/10/19 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لر�بعة
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رقم.�لدعوى:.3/02947/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعي: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
 340 مجمع   4021 طريق   61 �شقة   999 مبنى  ابوخليل.  اإبراهيم  عمر   جميل  عليه:  المدعى 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 7326.887 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/09 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لر�بعة

رقم.�لدعوى:.1/10337/2016/02
تبليغ.باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة �شيج لحلول الأنظمة
الرقم ال�شخ�شي: 8829-2. مبنى 133 �شقة 63 طريق 2004 مجمع 320 المنامة ل�شاحبه 
فهد ح�شن علي طراده. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 18050.854 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/03 لنظر الدعوى.
قا�سي.�ملحكمة.�لكربى.�ملدنية.�لر�بعة
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�إعالنات.غرفة.�لبحرين.لت�سوية.�لمنازعات

رقم.�لدعوى:.3/2016
�إعالن.بقر�ر.ت�سكيل.�لهيئة.و�جلل�سة.�الأولى.�أمامها

المدعي: اإيه اإ�س بي بنك المحدود وكيله المحامي اإلهام علي ح�شن. المدعى عليه الأول: محمد 
اإقبال )مجهول العنوان(.

     لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات المدعى عليه المذكور اأعاله بقرار ت�شكيل هيئة 
ت�شوية النزاع رقم 7/ل40 ل�شنة 2016 ال�شادر بتاريخ 28 �شبتمبر 2016 وبالجل�شة الأولى اأمام 
الهيئة وذلك عماًل بالقرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار لئحة اإجراءات ت�شوية المنازعات 
التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية المنازعات بموجب الف�شل الأول من الباب الثاني من 

المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.
ت�شكل هيئة ت�شوية النزاع في الدعوى المرفوعة للغرفة والمقيدة تحت الرقم 3/2016/غرفة، 

من ال�شادة التالية اأ�شمائهم:
1- القا�شي عبدالرحمن ال�شيد محمد المعاّل رئي�س الهيئة.

2- القا�شي خالد ح�شن عجاجي ع�شو الهيئة.
3- الأ�شتاذ �شالح ح�شن علي ح�شين ع�شو الهيئة.

موعد ح�شور الجل�شة الأولى اأمام الهيئة تاريخ 16 اأكتوبر 2016.

...............................................................�أمني.�ل�سر
غرفة.�لبحرين.لت�سوية.�ملنازعات

رقم.�لدعوى:.2016/13
مو�عيد.�جتماعات.�إد�رة.�لدعوى

الطاقة  المدعى عليهم: �شركة  المحدودة )�شعودية(.  العربية  اأ�س بي  اأي  اأيه  المدعية: �شركة 
المركزية �س.م.ب )مقفلة(. بيت التمويل الكويتي �س.م.ب )مقفلة(. عبدالرحمن بن عبداهلل 
يو�شف  مناف  الخياط.  يعقوب  عبدالحكيم  البريكان.  عبدالعزيز  �شليمان  الزامل.  حمد  بن 
بن  محمد  بن  عبداهلل  ملك.  �شكور  عدنان  الطبري.  �شعيد  ر�شيد  خلدون  حمزة.  عبدالعزيز 
بن  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  اإعالنهم:  المطلوب  خربا�س.  بن  خلفان  محمد  الزامل.  عبداهلل 
حمد الزامل. �شليمان عبدالعزيز البريكان. مناف يو�شف عبدالعزيز حمزة. خلدون ر�شيد �شعيد 

الطبري. عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الزامل. محمد خلفان بن خربا�س.
جدول مواعيد اجتماعات اإدارة الدعوى رقم )3( في الدعوى 13 /2016:-
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الجتماع الأول: بتاريخ 24يوليو 2016 ال�شاعة 12 ظهرًا والمحدد ل�شتالم اأطراف الدعوى جدول 
المتعلقة  الأمور  لتقديم كافة  الأجل لالأطراف  الأراء حوله وبدء  واإبداء  الدعوى  اإدارة  مواعيد 

بالدعوى واإثباتها من خالل تقديم مذكرات واأدلة وطلبات باإجراءات الإثبات.
الجتماع الثاني: بتاريخ 14 اأغ�شط�س 2016 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم المدعى عليه 
مذكرة الرد على لئحة الدعوى ونهاية الأجل لرد الدعوى وللدفع بعدم قبول الدعوى. تاريخ 18 
اأغ�شط�س 2016 ال�شاعة 4:00 م�شاًء هو نهاية الأجل لتقديم اتفاق الأطراف على اختيار اأع�شاء 

هيئة ت�شوية النزاع.
الجتماع الثالث: بتاريخ 4 �شبتمبر 2016 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم المدعي الرد على 
مذكرة المدعى عليه المقدمة في الجتماع الثاني ونهاية الأجل لتقديم ن�س القانون الأجنبي 
الواجب التطبيق مع الترجمة. تاريخ 18 �شبتمبر 2016 ال�شاعة 4 م�شاًء هو نهاية الأجل لطلبات 

الإدخال والتدخل والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة.
الجتماع الرابع: بتاريخ 29 �شبتمبر 2016 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم المدعى عليه 
الرد على مذكرة المدعي المقدمة في الجتماع الثالث ونهاية الأجل لتقديم مذكرات الرد حول 

كافة طلبات الإدخال والتدخل والدعوى المتقابلة والطلبات العار�شة )اإن وجدت(.
الجتماع الخام�س: بتاريخ 27 اأكتوبر 2016 ال�شاعة 12 ظهرًا نهاية الأجل لتقديم كافة طلبات 
اإجراءات الإثبات ونهاية الأجل لتقديم تقارير الخبراء وجميع الم�شتندات ولتبادل مذكرات الرد 

حول كافة طلبات اإجراءات الإثبات.
الجتماع ال�شاد�س: بتاريخ 3 نوفمبر 2016 ال�شاعة 12 ظهرًا لتبادل مذكرات الرد حول تقارير 

الخبراء وجميع الم�شتندات ولإعالن الأطراف بموعد الجل�شة الأولى اأمام الهيئة.
لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات المدعى عليهم عبدالرحمن بن عبداهلل بن حمد 
�شعيد  ر�شيد  خلدون  حمزة،  عبدالعزيز  يو�شف  مناف  البريكان،  عبدالعزيز  �شليمان  الزامل، 
مواعيد  بجدول  خربا�س  بن  خلفان  ومحمد  الزامل  عبداهلل  بن  محمد  بن  عبداهلل  الطبري، 
ممثله  ح�شور  وبمواعيد  �شبتمبر2016   29 والمحرر   3 رقم  المعدل  الدعوى  اإدارة  اجتماعات 
اأمام مدير الدعوى بمقر الغرفة،  اإدارة الدعوى  اأو وكياًل عنه لالجتماعات  القانوني �شخ�شيًا 
�شارع 1704، بناية البارك بالزا، مبنى 247، الطابق الثالث، لتقديم مذكرات الدفاع والدفوع 
والآجال  بالدعوى خالل الجتماعات  المتعلقة  الأمور  وكافة  الإثبات  اإجراءات  والأدلة وطلبات 
المبينة اأعاله وذلك عماًل بن�س المادة)29، 30( من القرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار 
لئحة اإجراءات ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية المنازعات بموجب 

الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم

..مدير.�لدعوى
بغرفة.�لبحرين.لت�سوية.�ملنازعات.


