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.اأمر.ملكي.رقم.)50(.ل�شنة.2016
ة.المالية مَّ بت�شكيل.هيئة.فْح�ص.اإقرارت.الذِّ

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

باملر�شوم  ل  املعدَّ املالية،  ة  مَّ الذِّ عن  الك�ْشف  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )32( رقم  القانون  وعلى 
بقانون رقم )19( ل�شنة 2016، وعلى الأخ�س املادة الرابعة منه،

ة املالية، مَّ وعلى الأمر امللكي رقم )26( ل�شنة 2014 بت�شكيل هيئة فح�س اإقرارات الذِّ
وبناًء على تر�شيح املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا.بالآتي:
املادة.الأولى

ة املالية برئا�شة القا�شي �شامل بن محمد الكواري رئي�س  مَّ ل هيئة فح�س اإقرارات الذِّ ُت�شكَّ
محكمة التمييز، وع�شوية كل من:

1- القا�شي نبيل ال�شيد ال�شيد الزلقي        رئي�س مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية.
2- القا�شي جمعة عبداهلل محمد املو�شى       قا�شي مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية.
3- القا�شي ال�شيخ حمد بن �شلمان اآل خليفة       قا�شي مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية.

ويكون نْدُبهم للعمل بالهيئة امل�شار اإليها ملدة �شنتني.

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

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

�شدر فى ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 18 محرم 1438هـ
املوافق: 19 اأكتوبر 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)91(.ل�شنة.2016

ب�شاأن.الترخي�ص.باإن�شاء.دار.ح�شانة.فا�شتراك.كيدز

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون الطفل ال�شادر بالقانون رقم )37( ل�شنة 2012،

ل بالقرار رقم )46(  وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2014 ب�شاأن اإن�شاء ُدور احل�شانة، املعدَّ
ل�شنة 2014،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر.الآتي:
مادة.)1(

�س لل�شيدة العليا عبدالعزيز م�شعود باإن�شاء دار ح�شانة فا�شرتاك كيدز ملدة �شنتني  ُيرخَّ
حتت قيد رقم )08/د ح /2016(.

مادة.)2(.
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شـــدر يف: 23 محرم 1438هـ
الـمــوافـق: 24 اأكتوبر 2016م
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتماعية
.قرار.رقم.)92(.ل�شنة.2016

.ب�شاأن.نقل.ترخي�ص.وا�شتبدال.ت�شمية.مركز.بزن�ص.اأفنيو.للتدريب.)�ص.�ص.و(
خا�شة" تدريبية. "موؤ�ش�شة.

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

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

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 
اخلا�شة،

اأفنيو  بزن�س  مركز  باإن�شاء  الرتخي�س  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 
للتدريب)�س.�س.و( موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة،

وعلى عقد تاأ�شي�س مركز بزن�س اأفنيو للتدريب ذ.م.م �شركة ذات م�شئولية محدودة املوثق 
برقم )2016045201( بتاريخ 2016/6/1،

وعلى اإقرار التنازل عن ح�ش�س املوثق برقم )2016045199( بتاريخ 2016/6/2،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون العمل.

قرر.الآتي:
مادة.-1-

�شيكزبنز  �شركة   / لل�شادة  �س.�س.واملمنوح  للتدريب  اأفنيو  بزن�س  ترخي�س مركز  ُينقل     
كون�شلتنج �س.�س.و ملالكها طالل ح�شن مريزا التحو اإلى ال�شادة / مركز بزن�س اأفنيو للتدريب 
ذ.م.م، �شجل جتاري رقم )1-103508( مبوجب اإقرار التنازل املوثق برقم )2016045199( 

املوؤرخ يف 2016/6/2 حتت قيد رقم )6/م.ت.خ/ 2016(.

مادة.-2-
 Business Avenue Training Centre( ُت�شتبدل ت�شمية مركز بزن�س اأفنيو للتدريب ذ.م.م

W.L.L( بت�شمية مركز بزن�س اأفنيو للتدريب)�س.�س.و(.
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مادة.-.3.-
على الوكيل امل�شاعد ل�شئون العمل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شرة 

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.العمل.والتنمية.الجتماعية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان

�شـــدر بتاريخ: 23 محرم 1438هـ
الـمـــــــوافـــــــق: 24 اأكتوبر 2016م
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وزارة.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.قرار.رقم.)196(.ل�شنة.2016

.بتعديل.بع�ص.اأحكام.الالئحة.التنفيذية.للمر�شوم.بقانون.رقم.)3(.ل�شنة.1994
ة.للتعمير.والتطوير .ب�شاأن.تق�شيم.الأرا�شي.المعدَّ

ال�شادرة.بالقرار.رقم.)56(.ل�شنة.2009

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
ة  املعدَّ الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

للتعمري والتطوير، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009 وتعديالتها،
وبناًء على عْر�س مدير عام التخطيط العمراين،

.قرر.الآتي:
املادة.الأولى

ُت�شاف اإلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي 
برقمي  جديدتان  مادتان   2009 ل�شنة   )56( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والتطوير،  للتعمري  ة  املعدَّ

)21( مكررًا و)35( مكررًا، ن�شاهما الآتي:
مكرراً: .)21( "مادة.

على املالك �شداد ر�شم خدمات تق�شيم الأرا�شي، �شواء كان تق�شيمًا جزئيًا )تق�شيم قطعة 
الأر�س اإلى خم�س قطع اأو اأقل( اأو تق�شيمًا رئي�شيًا )تق�شيم قطعة الأر�س اإلى اأكرث من خم�س قطع 

د الر�شم على النحو الآتي: مع تخطيط البنية الأ�شا�شية لالأر�س(، ويحدَّ
التق�شيم اجلزئي  م�شروع  نها  يت�شمَّ اأر�س  كل قطعة  بحريني عن  دينار  قدره -/100  مبلغ   -1

النهائي. 
التق�شيم الرئي�شي  نها م�شروع  اأر�س يت�شمَّ 2- مبلغ قدره -/100 دينار بحريني عن كل قطعة 

النهائي.
مادة.)35(.مكرراً:

التق�شيم  اأرا�شي م�شروع  التعديل زيادة يف عدد قطع  التي يت�شمن فيها طلب  الأحوال  يف 
املعتَمد، على املالك �شداد الر�شم امل�شار اإليه يف املادة )21( مكررًا، وذلك على القدر الزائد يف 

عدد القطع." 
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املادة.الثانية
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
.ع�شام.بن.عبداهلل.خلف

�شدر بتاريخ: 22 محرم 1438هـ
الـمــــــوافـــــق: 23 اأكتوبر 2016م



11
العدد: 3285 - الخميس 27 أكتوبر 2016

قرارات.ا�شتمالك

قرار.ا�شتمالك.رقم.)23(.ل�شنة.2016
لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 
جزء من ملك/ �شامي عبداللطيف عبدالرحمن محمد بوعلي  الكائن يف احلد من املحرق وامل�شجل 
باملقدمة رقم 2014/5087، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات(  بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف

قرار.ا�شتمالك.رقم.)24(.ل�شنة.2016
لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 
رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املحرق  من  احلد  يف  الكائن  الأحمد،  مح�شن  نا�شر  هاجر  ملك/  من  جزء 
2016/8528، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف



12
العدد: 3285 - الخميس 27 أكتوبر 2016

قرار.ا�شتمالك.رقم.)25(.ل�شنة.2016.
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم  )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املحرق  من  احلد  الكائن يف  اأحمد،  اآل  مبارك  علي  اأحمد  ملك/ محمد  من 
2013/8749، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف

قرار.ا�شتمالك.رقم.)26(.ل�شنة.2016.
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ عبد الأمري عبداهلل ح�شن �شلمان ، الكائن يف �شماهيج من املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 
2003/579، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)27(.ل�شنة.2016
لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 
الب�شيتني من املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم  الكائن يف   ، اأحمد علي ح�شن اجلا�شم  جزء من ملك/ 
2012/1070، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف

قرار.ا�شتمالك.رقم.)28(.ل�شنة.2016
اإن وزارة �شئون الأ�شغال والبلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ ها�شم ال�شيد محمد التوبالين، الكائن يف ال�شاحلية وامل�شجل باملقدمة رقم 1968/1561، 
العمراين-  والتخطيط  البلديات  و�شئون  ال�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك 

الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)29(.ل�شنة.2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ علي اأحمد علي ح�شن النطعي، الكائن يف الزجن وامل�شجل باملقدمة رقم 2004/2763، وذلك 

من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف

قرار.ا�شتمالك.رقم.)30(.ل�شنة.2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ بتول علي كرم، الكائن يف البالد القدمي وامل�شجل باملقدمة رقم 1992/8636 ،وذلك من 

اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)31(.ل�شنة.2016.
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ عبداملجيد عي�شى عبدالنبي الزيرة ومحمد اكرم عي�شى عبدالنبي الزيرة ، الكائن يف و�شط 
املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1993/5131، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال 

و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف

قرار.ا�شتمالك.رقم.)32(.ل�شنة.2016
لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 
رقم  باملقدمة  وامل�شجل  العدلية  يف  الكائن  نا�س،  اأحمد  عبداهلل  ابني  و�شامي  عادل  ملك/  من  جزء 
2016/545، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)33(.ل�شنة.2016.
لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 
رقم  باملقدمة  وامل�شجل  حب�شي  جبلة  يف  الكائن  �س.م.ب،  لال�شتثمار  الأمني  �شركة  ملك/  من  جزء 
2008/1054، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف

قرار.ا�شتمالك.رقم.)34(.ل�شنة.2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ اأني�شة �شعيد الزيرة ، الكائن يف جد حف�س وامل�شجل باملقدمة رقم 1999/3661 ،وذلك من 

اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)35(.ل�شنة.2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ عفاف �شعيد الزيرة ، الكائن يف جد حف�س وامل�شجل باملقدمة رقم 1999/3664 ،وذلك من 

اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف

قرار.ا�شتمالك.رقم.)36(.ل�شنة.2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ �شديقة عي�شى عبد النبي الزيرة و�شريكاتها، الكائن يف جد حف�س وامل�شجل باملقدمة رقم 
2003/11393 ،وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)37(.ل�شنة.2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ اإميان �شعيد الزيرة ، الكائن يف جد حف�س وامل�شجل باملقدمة رقم 1999/3668 ،وذلك من 

اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف

قرار.ا�شتمالك.رقم.)38(.ل�شنة.2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ با�شمة �شعيد الزيرة ، الكائن يف جد حف�س وامل�شجل باملقدمة رقم 1999/3572 ،وذلك من 

اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)39(.ل�شنة.2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/علي �شعيد الزيرة الكائن يف جد حف�س وامل�شجل باملقدمة رقم 1999/6588، وذلك من اأجل 

تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف

قرار.ا�شتمالك.رقم.)40(.ل�شنة.2016
لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 
جزء من ملك/ اآمنة زهري مرزوق ، الكائن يف بني جمرة وامل�شجل باملقدمة رقم 1989/5443 ورقم 
1990/3706 وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)41(.ل�شنة.2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ �شمرية جعفر الزيرة ، الكائن يف �شرتة وامل�شجل باملقدمة رقم 1995/1892 ،وذلك من اأجل 

تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف

قرار.ا�شتمالك.رقم.)42(.ل�شنة.2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك ملك/ 
ورثة �شيخان اأحمد الفار�شي، الكائن يف واديان وامل�شجل باملقدمة رقم 1989/4777، وذلك من اأجل 

تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)43(.ل�شنة.2016
لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 
 2016/538 رقم  باملقدمتني  وامل�شجل  عايل  يف  الكائن  �شالح  محمد  اأحمد  ملك/اإبراهيم  من  جزء 
و2015/3613، وذلك من اأجل تطوير الطرق، ح�شب طلب وزارة ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط 

العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف

قرار.ا�شتمالك.رقم.)44(.ل�شنة.2016..
لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 
جزء من ملك/ال�شيد ح�شني وال�شيد محمد وال�شيد �شالح ابناء علي �شعيد علي و�شركائهم، الكائن 
وزارة  الطرق، ح�شب طلب  اأجل تطوير  باملقدمة رقم 2006/3723،وذلك من  وامل�شجل  النا�شفة  يف 

ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين- الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)45(.ل�شنة.2016..
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ عدنان علي علوي دروي�س املو�شوي ، الكائن يف توبلي وامل�شجل باملقدمة رقم 2016/10100 
العمراين-  والتخطيط  البلديات  و�شئون  ال�شغال  وزارة  الطرق، ح�شب طلب  تطوير  اأجل  ،وذلك من 

الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف

قرار.ا�شتمالك.رقم.)46(.ل�شنة.2016
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ توفيق ح�شن علي ح�شني �شاحلي، الكائن يف بو كوارة وامل�شجل باملقدمة رقم 2011/3185 
العمراين-  والتخطيط  البلديات  و�شئون  ال�شغال  وزارة  الطرق، ح�شب طلب  تطوير  اأجل  ،وذلك من 

الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف
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قرار.ا�شتمالك.رقم.)47(.ل�شنة.2016..
اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 
القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 
من ملك/ محمد �شالح علي �شالح الكعبي، الكائن يف احلنينية وامل�شجل باملقدمة رقم 2012/4819 
العمراين-  والتخطيط  البلديات  و�شئون  ال�شغال  وزارة  الطرق، ح�شب طلب  تطوير  اأجل  ،وذلك من 

الطرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك الت�شال 
بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية مدينة الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير.الأ�شغال.و�شئون.البلديات.والتخطيط.العمراين
ع�شام.عبداهلل.خلف
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هيئة.تنظيم.الت�شالت
.اإعالن.ب�شاأن.عزم.هيئة.تنظيم.الت�شالت

اإلغاء.التراخي�ص.الممنوحة.اإلى.�شركة.ال�شوت.المتدفق.�ص.�ص.و

ا�شتنادًا للمادة )35( من قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2002، 
تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها اإلغاء الرتاخي�س التالية:

1- الرتخي�س العادي خلدمات الإنرتنت املمنوح اإلى �شركة ال�شوت املتدفق �س.�س.و. ال�شادر بتاريخ 
22 يونيو 2006.

2- الرتخي�س املمتاز خلدمات الت�شالت الدولية املمنوح اإلى �شركة ال�شوت املتدفق �س.�س.و ال�شادر 
بتاريخ 18 يونيو 2005.

3- الرتخي�س العادي خلدمات القيمة امل�شافة املمنوح اإلى �شركة ال�شوت املتدفق �س.�س.و ال�شادر 
بتاريخ 22 يونيو 2006.

ويف حالة قيام اأيِّ �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا، مع 
ذكر الأ�شباب لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة.تنظيم.الت�شالت .
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صفحة 1 من 8

مجلس المناقصات والمزايدات
 

 2016( لسنة 7إعالن رقم )
 2016يو لبشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر يو

 2002( لسنة 36( من المرسوم بقانون رقم )37إعماالً ألحكام المادة )
 اقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األتيةبشأن تنظيم المن

الجهاز المركزي للمعلومات
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

33,760.890 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ CISCO ENTERPRISE AGREEMENT تجديد /OTIC2012C05 1

44,934 BD ALMOAYED GROUP 
W.L.L.

١ RENEWAL OF E-GOVERNMENT SYSTEM 
LICENSE

تجديد TBC3823C2006 2

الشركة العامة للدواجن
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

63,020 BD DELMON POULTRY CO ١ توريد أعالف صيصان بياضة مناقصة 2C2016 1

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

90,350 BD AMEERI STORES ١ CUT-OUT, WALL MOUNTED INDOOR مناقصة T/CKACCT-
075C04C2016

1

65,000 BD YATEEM OXYGEN CO ١ ثاني أكسيد الكربون لمحطة راس أبو جرجور مناقصة TCCIACCT-
083C05C2016

2

33,600 BD AMEERI STORES ١ CUT-OUT, SUITABLE FOR XLPE INSULATED 
CABLE (RATING 100A)

مناقصة T/CTSCCT-
049C03C2016

3

19,200 BD AMEERI STORES ١ CUT-OUT, XLPE INSULATED أمر تغييري T/CHSCCT-
005C01C2016

4

109,260 BD PROCESS 
ENGINEERING CO.  
PENCO

١ ANTISCALANT, HIGH TEMPERATURE (180,000 
KG)

مناقصة TCCKACCT-
079C04C2016

5

58,995 BD EUROTURBINE S.P.C ١ JOINT KIT, HEAT SHRINK 11KV مناقصة T/CKSCCT-
068C04C2016

6

273,600 BD PANORAMA 
CONTRACTING & 
ENGINEERING 
SERVICES

١ WATER METER 15MM مناقصة T/CKSCCT-
076C04C2016

7

38,400 BD NASS COMMERCIAL ١ تزويد وتركيب و تدشين ضاغط الهواء ألجهزة التحكم في وحدات 
للمرحلة الثالثة بمحطة سترةالتقطير 

مناقصة 2016-010-CC-DCE 8

42,331.200 BD BAHRAIN WORKSHOP 
COMPANY W.L.L

١

173,750 BD AMEERI STORES ٢

216,081.200 المجموع )د.ب.(:

COLUMN STEEL & BRACKET مناقصة T/CHSCCT-
028C02C2016

9

11,550 BD UNITED COMMERCIAL 
AGENCIES

١

42,412.500 BD ALBAQALLY GENERAL 
TRADING CO. W.L.L

٢

53,962.5 المجموع )د.ب.(:

LUMINAIRE & LAMP HP مناقصة T/CKACCT-
074C04C2016

10

51,450 BD AL KHAJA EST ١ CIRCUIT BREAKER, ACB, METAL ENCLOSED 
2500 A

مناقصة T/CKACCT-
081C05C2016

11

المؤسسة العامة للشباب والرياضة
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قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

100,800 BD FLEX GYM ١ مزايدة استثمار ارض نادي توبلي مزايدة /HCMATC13C2016 1

27,089.500 BD ORLANDO 
CONSTRUCTION CO. 
W.L.L

١ الصناعي لكرة القدم بمركز شباب السنابسانشاء ملعب النجيل  مناقصة 13C2014 2

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

120,000 BD حبيب أحمد قاسم ١ استئجار أرض لتوفير مواقف سيارات تجديد TBC14013C2011 1

الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

14,340 BD AL ESTETLA 
CLEANING & 
MAINTENANCE

١ اتفاقية تنظيف مكاتب الهيئة الوطنية للنفط والغاز تجديد TBC21171C2015 1

بوليتكنك البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

70,000 BD CHARTERED 
INSTITUTE OF 
LOGISTICS AND 
TRANSPORT

١ OIT/تجديد عقد تجديد TBC22347C2016 1

تمكين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

81,600 BD SILVER SHAHEEN 
CONTRACTING

١ خدمات التنظيف لمكاتب و فروع تمكين مناقصة IH-144 1

جامعة البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

50,400 BD MEXICO CLEANING 
SERVICES

١ خدمات تنظيف في كلية البحرين للمعلمين مناقصة /IBCC4C2016 1

38,871 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ توريد وتركيب أجهزة شبكات المعلومات  مناقصة TBC22404C2016 2

29,640 BD INTERNATIONAL 
AGENCIES CO

١ K4توريد أوراق  مناقصة /IBOC6C2016 3

حلبة البحرين الدولية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع المناقصةرقم  #

187,500 BD االتحاد البحريني للسيارات ١ ساعات لحلبة  6التعاقد مع االتحاد البحريني للسيارات لسباق التحمل 
 البحرين الدولية

مناقصة TBC22155C2016 1

ديوان الخدمة المدنية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

3,300 BD ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO

١ تجديد SKA TII/TOIHTتجديد عقد السادة شركة  TBC21146C2015 1

ديوان رئيس الوزراء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

27,600 BD ARADOUS CAR HIRING ١ سيارات 5مناقصة محدودة الستئجار  مناقصة ECMC2C2016 1

شركة البحرين لإلستثمار العقاري
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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4,256,394.933 BD MOHAMMED JALAL 
CONTRACTING CO

١ إنشاء مواقف السيارات بمنطقة العدلية مناقصة DEKMKCDTC009C2015 1

البحرينشركة مطار 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

60,190 BD TRICOM GROUP ١ SUPPLY OF 500 EACH AIRPORT LANDSIDE 
PASSENGER BAGGAGE TROLLEYS AT 

BAHRAIN INTERNATIONAL AIRPORT BIA 

مناقصة BK/C160C2015 1

70,848 BD VIENNA VENDING 
SUPPLIES 

١ REQUEST TO EXTEND THE CONTRACT WITH 
VIENNA VENDING FOR PERIOD OF 3 YEARS

مزايدة TBC22361C2016 2

64,205 BD MOHAMMED AHMADI 
CO

١ CLEANING AND SECURITY GUARDS SERVICES تجديد BK/C59C2012 3

شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

82,611 BD ANABEEB ١ EXTERNAL CHEMICAL CLEANING OF 
CONVECTION SECTION TUBES OF 2H2 PLANT 

REFORMER FURNACE 76F7600

مناقصة T160002 (MT/D) 1

199,208 BD SGS NEAR EAST FZCO 
(FOREIGN BRANCH)

١ PROVISION OF METER PROVING AND TANK 
CALIBRATION SERVICES TENDER 

NO.T160017(MTCE)

مناقصة T160017(MT/D) 2

210,000 BD ZAYANI INFOSYSTEMS 
MIDDLE EAST

١ PROVISION OF HARDWARE, SOFTWARE AND 
5 YEARS ANNUAL MAINTENANCE SERVICE 

FOR BAPCO DATA STORAGE CONSOLIDATION 
PROJECT 

مناقصة T150110 (M&M) 3

229,000 BD PROJECTS 
CONSTRUCTION CO

١ CONSTRUCTION OF A WORKSTATION 
BUILDING AT LSDP OPERATIONAL AREA

مناقصة T150007 (DHM) 4

55,486.900 BD SHELL FISHERIES 
COMPANY 

١

126,743.900 BD DELMON FISH ٢

182,230.800 المجموع )د.ب.(:

SUPPLY OF SEA FOOD ITEMS FOR BAPCO 
CLUB AL DAR AWALI HOSPITAL AND 

REFINERY CAFETERIA 

مناقصة O083656 (24) 5

648,024 USD MASAOOD JOHN 
BROWN

١ MDقطع غيار نوعية لتوربينات الغاز بشركة بابكو  مناقصة O086192 (33( )DHM) 6

649,128 BD AREENA 
CONTRACTING 
GROUP

١

649,128 BD ABDUL A"AL 
CLEANING & 
MAINTENANCE

٢

1,298,256 المجموع )د.ب.(:

PROVISION OF JANITORIAL AND VEHICLE 
CLEANING SERVICES AT VARIOUS COMPANY 
BUILDINGS AND AMENITIES IN THE REFINERY 

SITRA AND WHARF

مناقصة T150117 (25 )
(MT/D)

7

168,067 BD ALI RASHID AL AMIN 
CO

١ SUPPLY OF LOCAL REGIONAL THAI AND 
IMPORTED FRUITS AND VEGETABLES FOR 
BAPCO CLUB AL DAR AWALI HOSPITAL AND 

REFINERY CAFETERIA 

مناقصة O083657(24) 8

422,356 USD ENDRESSED + 
HAUSER

١ SUPPLY OF FULLY INTEGRATED CUSTODY 
TRANSFER GAS METERING SKID FOR 

GARMCO 

مناقصة T160062 (DHM) 9

140,493 BD SCHLUMBERGER 
OVERSEAS S.A

١ PETREL LICENSING MODEL PRODUCT مناقصة O089082 (19( )D&M) 10

51,000 BD ALKOMED 
ENGINEERING 
SERVICES CO

١ ENGINEERING , PROCURMENT AND 
CONSTRUCTION EPC , CONTRACT FOR 

REPLACING THE AIR CONDITIONING UNITS AT 
THE REFINERY COMPUTER ROOM

مناقصة T150111 (DHM) 11

46,996 BD HASAN EBRAHIM 
BUKAMAL & SONS CO

١ PURCHASE OF PORTABLE DECK GUN 
MONITOR PACKAGE AND PARTS

مناقصة O089670(26( )/ & /) 12

700,000 USD LIONEL PERSEY QC ١ LEGAL ADVISORY SERVICES TO BAPCO AND 
NOGAHOLDING IN THE DISPUTE WITH THE 

JOINT VENTURE PARTNER

مناقصة T150028 13

طيران الخليج
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قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

823,843 BD MIDDLE EAST 
AIRLINES (MEA)

١ GROUND HANDLING SERVICE T BEIRUT 
INTERNATIONAL AIRPORT

تجديد TBC18482C2013 1

869,355 BD HAVAS SAUDI ARABIA ١ GROUND HANDLING SERVICES AT MADINAH 
INTERNATIONAL AIRPORT

مناقصة 16-3-1479-OT/ 2

150,000 USD INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORT 
ASSOCIATION - IATA

١ CONSULTANCY-TECHNICAL EVALUATION 
A320 FAM ENGINE SELECTION

مناقصة 16-5-1491-OT/ 3

8,962,506 BD SWISSPORT 
INTERNATIONAL

١ TENDER FOR GROUND HANDLING SERVICES 
IN KINGDOM OF SAUDI ARABIA (KSA)

مناقصة 16-2-1476-OT/ 4

55,260 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١ MEP PREVENTATIVE MAINTENANCE FOR 
FALCON GOLD LOUNGE-BAHRAIN AIRPORT 

TENDER INQUIRY NUMBER 16-3-1480

مناقصة 16-3-1480-OT/ 5

18,280,000 USD MESSIER-BUGATTI-
DOWTY

١ SELECTION IF BRAKES FOR 16 B789 IN ORDER مناقصة 16-2-1471-OT/ 6

90,000 USD AMADEUS IT GROUP ١ MAINTENANCE AND SUPPORT AGREEMENT 
FOR CRANE FF AND CRANE 4C SOFTWARE 

SYSTEM

أمر تغييري TBC20461C2015 7

مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

45,500 BD EDWARD ROBERTO ١ التكنولوجياتعيين استشاري في مجال ريادة االعمال وقطاع  مناقصة TBC21865C2016 1

مجلس الشورى
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

173,280 BD ALAALI CONTRACTING ١ أعمال النظافة والضيافة وخدمة المكاتب لمجلس الشورى )لمدة سنتين( مناقصة 05C2016 1

البحرين للثقافة واآلثار هيئة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

45,800 BD DESIGN CREATIVE W L 
L

١ 2016تجهيز خيمة نخول لصيف البحرين  مناقصة 2016C06 1

هيئة البحرين للسياحة و المعارض
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

100,000 BD GREENLINE 
MARKETING

١ مشروع جائزة الطعام لدول مجلس التعاون الخليجي مناقصة TBC22369C2016 1

هيئة الحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

179,500 BD CRIMSONLOGIC 
BAHRAIN S.P.C

١ طلب تعاقد مباشر لتحديث نظام الدخول الموحد )المفتاح اإللكتروني(ونقلة 
إلى خوادم جديدة

مناقصة TBC22405C2016 1

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

24,843.780 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ H5تزويد تراخيص و خدمات الدعم الفني لنظام ) مناقصة 2016-068-/C-OTE 1

10,000 BD VIVA BAHRAIN ١ تزويد و تركيب نظام و خدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة أمر تغييري 2015-246-CC-DTE 2

30,000 BD INTERNATIONAL 
INSPECTION 
SERVICES

١ الغير إتالفيه لمحطات اإلنتاج بهيئة الكهرباء و تقديم خدمة الفحوصات 
الماء لمدة عامين

مناقصة 2016-020-/C-DCE 3

45,524.725 BD ABRAR 
CONSULTANCY 

١ ( مع تقديم الدعم و C/IIHCIOHT TATTDMتزويد نظام )
( سنوات3الصيانة لمدة )

مناقصة 2016-070-/C-OTE 4

214,478 BD NASS INDUSTRIAL 
SERVICES

١ أعمال الصيانة لخزانات المياه التابعة إلدارة نقل المياه بهيئة الكهرباء 
والماء

مناقصة 2016-028-CM-DTE 5
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صفحة 5 من 8

75,000 BD HERTEL MSL CO. 
W.L.L

٢

289,478 المجموع )د.ب.(:

103,206 BD AL ZAYANI LEASING 
W. L. L

١

250,320 BD KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR

٢

353,526 المجموع )د.ب.(:

( 5( طن لمدة خمس )1,5( طن و )6استئجار رافعات متنقلة بقدرة )
سنوات

مناقصة 2015-301-/C-H/TE 6

46,392 BD SYSCON TRADING & 
MECHANICAL 
SERVICES CO

١ للطوارئ بقدرة ( مولد كهرباء 1تزويد وتركيب اختبار و تدشين عدد )
(800 AVKيعمل بوقود الديزل بمحطة الحورة لخلط المياه )

مناقصة 2016-045-CC-DTE 7

21,000 BD BILFINGER DEUTSCHE 
BABCOCK ME 

١ T/A STEAM TURBINE MAJOR OVERHAULING, 
DISMANTLING, INSPECTION, CONDITION 

ASSESSMENT, REPAIR, TESTING & 
COMMISSIONING AT SITRA POWER AND 

WATER STATION

أمر تغييري 2014-183-CM-DCE 8

126,147 BD AL MOAYYED 
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION 
SERVICES

١ تزويد وتركيب وتدشين نظام عدادات المياه بمحطة الحد. مناقصة 2016-061-CC-DTE 9

هيئة تنظيم االتصاالت
قيمة العطاء العملة الفائز العطاء # الموضوع النوع رقم المناقصة #

31,155.516 BD ASCOM NETWORK 
TESTING

١ التعاقد المباشر لشراء أجهزة قياس شبكات االتصاالت من شركة 
KT/IM 

مناقصة T/KC/HCC2016C031 1

24,957 BD SYSTOR 
INTEREUROPE 
SYSTEMS

١ مشغلي خدمات االتصاالت في تحديث وتطوير مشروع انتقال األرقام بين 
مملكة البحرين

أمر تغييري T/KC/HCC2013C011 2

هيئة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

170,000 USD WECOM GLOBAL 
TRADING

١ شراء جهاز متخصص بالرصد والتوثيق عالي التقنية تجديد 12C2010 1

450,000 USD INC SYSTEM 
INTEGRATIONS

١ األخبارية عن طريق  KVOEالدعم الفني لألجهزة الحالية بمنظومة 
التعاقد المباشر

تجديد TBC20562C2015 2

وزارة اإلسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,160,000 BD LOQMAN AL HADDAD 
CONTRACTING

١ CONSTRUCTION OF 35 NOS. HOUSE TYPE D11 
AT SITE 227 BLOCK:226 BUSAITEEN

مناقصة SCC14C16 1

28,500,000 BD FIRST KUWAITI 
GENERAL TRADING & 
CONT

١ KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC 
DEVELOPMENT PROJECTS IN BAHRAIN EAST 

HIDD 
CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF 740 

VILLAS VILLAGE C1, C2 & C3

مناقصة TCC01C15 2

2,083,453 BD YOUSIF ALMANNAI 
EST.

١

1,574,149 BD AL SHAHEEN 
CONTRACTING 
ESTABLISHMENT

٢

1,551,714 BD ABDULAZIZ ALSAYED 
TRADING & 
CONTRACTING 

٣

1,404,877 BD TECHNICAL 
CONSTRUCTION CO

٤

6,614,193 المجموع )د.ب.(:

, 609, مجمع 213موقع E11وحدة سكنية, نوع  59أعمال بناء عدد 
وحدات  5وأعمال بناء  IHT/K/T H/ -المرحلة الثالثة -في سترة 

في الرفاع الشرقي 909و 903, مجمع 134موقع T3Mإضافية نوع 

مناقصة SCC09C16 3

646,795.550 BD AHMED ISA 
CONTRACTING

١ , مجمع 571موقع  T8وحدات سكنية إضافية, نوع 19أعمال بناء عدد 
في بالد القديم 359

مناقصة SCC13C16 4
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57,000 BD إيكوم الشرق األوسط ١ ( 9الخدمات اإلستشارية ألعمال إعداد المخطط العام للجزيرة رقم )
سكنية والبنى التحتية المصاحبة ( وحدة 500والتصاميم التفصيلية لعدد )

(9لها بالجزيرة رقم )

أمر تغييري SCC36C2011 5

60,700,000 BD MOAHMMED A 
MOHSIN AL KHARAFI & 
SONS

١ EAST HIDD HOUSING DEVELOPMENT PHASE 1 
- INFRASTRUCTURE WORK

- KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC 
DEVELOPMENT

مناقصة TCC08C14 6

1,705,000 BD M & I CONSTRUCTION ١ و  1026, مجمع 200موقع  T8وحدة سكنية, نوع 55أعمال بناء عدد 
, في منطقة بحيرة اللوزي1028

مناقصة SCC07C16 7

وزارة األشغال
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

19,400 BD D.G.JONES & 
PARTNERS MIDDLE 
EAST W.L.L

١ NAWAB EXTENSION - TENDER FOR PRE & 
POST CONTRACT QS SERVICES

مناقصة TCIC188C16 1

137,770 BD BAHRAIN PIPE LINE 
CONSTRUCTION 
COMPANY S

١ مدخل إلى بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع مناقصة /ET-15-0035 2

1,661,820 BD PARSONS GLOBAL 
SERVICES L T D

١ الخدمات االستشارية  -مشروع شارع شمال البحرين و الطرق المساندة 
الجراء الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية

مناقصة /ET-16C0013 3

119,075 BD ANSARI ENGINEERING 
SERVICES

١ التصميم و اإلشرافمشروع توسعة مبنى مجلس النواب خدمات  مناقصة TC-2016-KK 4

59,244.500 BD AFAAQ ALKALIJ 
EXCAVATION & 
BUILDING EQUI

١ ISA SPORTS CITY - PHASE 2A - HOSTEL AND 
ADMIN BUILDING. SEWERAGE SYSTEM 

CONNECTION WORKS

مناقصة TCIC187C16 5

85,500 BD ZEENAT AL MANSOORI 
& ASSOCIATES

١ مشروع تقاطع ميناء سلمان مناقصة /CE-11C015 6

وزارة االشغال و اإلسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

38,275 BD شركة المحركات البحرينية ١ MUHARRAQ NORTH VILLAGE SEWERAGE 
SCHEME PHASE 3 AL DAIR  PROJECT NO 

49316

أمر تغييري TEC27C05 1

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,025,559.400 BD ABDULHADI ALAFOO ١ مشاريع الصرف الصحي شبكة مياه الصرف الصحي لمنطقة عراد 
4502و 4501المجاري في شارعي وإستبدال أنابيب  241بمجمع 

مناقصة TDT-15C0028 1

98,885.300 BD INTR LOCK 
MAINTENANCE 
CONTRACTION

١ (2017-2016المقاولة الزمنية لتوريد وتركيب حواجز المشاة ) مناقصة /ET-15C0012 2

133,673.228 BD ALMOAYYED 
CONTRACTING W.L.L.

١  902طريق  –تحويل خط مياه الصرف الصحي لشارع حاتم الطائي 
 109الحد مجمع 

مناقصة TDT-16C0019 3

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

99,750 BD ALMOAYYED 
COMMERCIAL 
SERVICES

١ لمدارس مشروع جاللة الملك حمد لمدارس توفير سبورات إلكترونية 
المستقبل

مناقصة MC159C2014 1

3,500 BD YOUSIF AL-ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING CO. 
W.L. 

١

63,092 BD SOURCE TRADIN 
CENTER

٢

150,617 BD AL SATTER TRADING & 
CONTRACTING

٣

66,641.740 BD ARABIA OFFICE 
SOLUTIONS CO

٤

283,850.74 المجموع )د.ب.(:

تأثيث مبنى الهندسة ومبنى الدراسات التجارية وتقنية نظم المعلومات 
بمعهد البحرين للتدريب

مناقصة MC10C2015 2
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 وزارة التنمية االجتماعية
 

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

44,980 BD HOME HEALTH CARE ١ توفير ممرضات ومساعدين للمرضى وطباخين لمراكز ودور التأهيل تمديد 7C2010 1

42,600 BD HOME HEALTH CARE 
CENTRE W.L.L

١ توفير خدمة الممرضات ومساعدات المريض وطباخين ومرافقات تمديد TBC18325C2013 2

وزارة الثقافة
قيمة العطاء العملة الفائزالعطاء  # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,878 BD COMPUTER WORLD ١ توفير خدمات فنية متخصصة في الدعم الفني تمديد 13C2007 1

1,597.200 BD ALMOAYYED 
NETWORKS

١ توفير خدمات فنية متخصصة في البرامج تمديد 14C2007 2

1,331 BD ALMOAYYED 
NETWORKS

١ توفير خدمات فنية متخصصة في البرامج تمديد 14C2007 3

78,336.480 BD 

52,910.400 BD 

ALMOAYED GROUP 
W.L.L.

١

43,236 BD 

43,236 BD 

50,868 BD 

55,668 BD 

COMPUTER WORLD ٢

324,254.880 المجموع )د.ب.(:

بشرية(توريد خدمات تكنولوجيا معلومات متخصصة ) كوادر  مناقصة 6C2015 4

وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,112,000 BD محمد عبدالرحيم محمد االستاذ ١ استئجار مبنى تجديد TBC4251C2006 1

1,000 BD KHALIJI MEDICARE 
FOR MEDICAL 
EQUIPMENT

١

5,706 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

٢

54,986 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

٣

475,141.500 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٤

536,833.5 المجموع )د.ب.(:

تزويد أجهزة طبية لقسم األشعة مناقصة MISC146C2014 2

207.920 BD ALJISHI EST. W.L.L ١

26,519.600 BD CIGALA GULF 
MEDICAL

٢

2,982.820 BD UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS

٣

54,554.500 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

٤

84,264.840 المجموع )د.ب.(:

تزويــد خيــوط جراحيـــة مناقصة MISC016C2015 3

140,919.120 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN AND 
BAHRAIN PHARM

١  KHOBOS/MKB OTDM/التعاقد المباشر لتزويد دواء مخزن 
I//DHTOT

مناقصة TBC22333C2016 4

66,680 BD ALHAMAR TRADING 
ESTABLISHMENT

١  )IDMT/KEK )KIDMT/S/MKBشراء وتوفير دواء 
10MMC1MI

مناقصة TBC22412C2016 5
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المواصالتوزارة 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

2,446 BD FUTURE COMMERCE 
INTERNATIONAL

١ تجديد عقود االيجار المبرمة مع المالك والمؤجرين للعام الجاري والقادم 
2014

تجديد TBC18172C2013 1

6,164 BD EAGLE FOR SAFE & 
SECURITY

١ الخدمات األمنية لميناء سلمان ومنطقة البحرين اللوجستية  تمديد MITCMICC02C13 2

وزارة المواصالت واالتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

104,360 BD AL YAMAMA HOUSE 
FOR CLEANING 
CONTRACTING

١ ومراسلين لوزارة المواصالت واإلتصاالتتوفير ايدي عاملة سواق  مناقصة MTTCS/EC02C2016 1

وزارة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

5,005 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ التجديد المؤقت لعقد توريد خدمات فنية متخصصة 
OHHI/MKTOIH TD/SHIIIMA TATTDM 

EDVDIICD/ C/IHDTTOIHKI TD/VO/DT - 
OTTE-CT

تجديد TBC22335C2016 1

وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

48,000 BD DARA INNOVATION ١ ادارة واستثمار مجمع سترة التجاري تجديد 26CM/C12 1
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مجلس المناقصات والمزايدات
 

 2016( لسنة 8إعالن رقم )
 2016 غسطسأبشأن قرارات الترسية الصادرة في المناقصات خالل شهر 

 2002( لسنة 36( من المرسوم بقانون رقم )37إعماالً ألحكام المادة )
 والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية تنشر المناقصات األتيةبشأن تنظيم المناقصات 

المخــازن المركزية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

41,000 BD BAHRAIN PIPES ١ انابيب بالستيكية مناقصة TP/JA/CT-
098/06/2016 

1

49,200 BD MASKATI 
COMMERCIAL 
SERVICES

١ CABLE U/G مناقصة TP/JA/CT-
90/05/16

2

23,052 BD AL MOAYYED 
ELECTRICAL & 
INSTRUMENTATION 
SERVICES

١ صمامات مناقصة TP/HN/CT-
094/06/2016

3

246,750 BD GULF SERVICES 
COMPANY S.P.C.

١ مفاتيح كهربائية مناقصة TP/JN/CT-
096/06/2016 

4

73,258.560 BD BFG COMMERCIAL 
SERVICES

١ انابيب فوالذية مناقصة TP/HN/CT-
100/06/2016

5

26,500 BD NAJD ALUMINIUM & 
IRON CO

١ انابيب حديدية مختلفة االحجام(مواد خردة ) اعمدة خشبية و  مزايدة TB/22558/2016 6

30,870 BD AL KHAJA EST ١ CIRCUIT BREAKER 2500 A مناقصة sc/ka/ct-
099/06/2016

7

المؤسسة العامة للشباب والرياضة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

406,594.132 BD ZAEDON BUILDING 
CONSTRUCTION

١ تجديد وصيانة النادي األهلي مناقصة /SCMPF/6/2016 1

32,000 BD DESERT LANDSCAPE ١ صيانة النجيل الطبيعي لمالعب كرة القدم لمدة عامين تمديد 40/2013 2

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

27,709.500 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١  تجديد عقد صيانة 
MBM FTCCP/T  MHI

تجديد TB/20296/2015 1

بنك األسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

780,000 BD GULF HOUSE 
ENGINEERING CO. 
S.P.C

١ تعيين استشاري لعمل التصميم واالشراف على مشروع حدائق السيف مناقصة IB/16/I02 1

تمكين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

299,700 BD TRACCS ١

315,700 BD PICO INTERNATIONAL ٢

400,685 BD FAALYAT HOLDING CO ٣

961,145 BD MEMAC OGILVY & 
MATHER.

٤

النسخة الثالثة من مهرجان البحرين للتسوق "البحرين تتسوق مناقصة  S-146 1
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1,977,230 المجموع )د.ب.(:

385,000 BD ART AND SPICE W.L.L ١ طلب الموافقة بالتعاقد المباشر مع شركة "ارت اند سبايس "لتمويل مشروع 
البحرين ""ارت 

مناقصة TB/22494/2016 2

860,762 BD SAUDI NATIONAL 
INSURANCE CO

١ خدمة التأمين الصحي لموظفين تمكين تجديد  S-136 3

حلبة البحرين الدولية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

288,528 BD SAUDI NATIONAL 
INSURANCE CO

١ مناقصة التأمين الصحي لمنتسبي حلبة البحرين الدولية مناقصة BMP/04/2016 1

203,800 BD TRANSWORLD  
INFORMATION 
TECHNOLOGY 

١ مناقصة تزويد خدمات الدعم ألنظمة تقنية المعلومات لحلبة البحرين الدولية مناقصة BMP/06/2016 2

شركة مطار البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

1,041,495 EUR VANDERLANDE 
INDUSTRIES

١ SORTER CHAIN BAGGAGE HANDLING SYSTEM مناقصة BJP/177/2016 1

52,000 BD MOHAMMED SHARIF 
MOHAMMED & SONS 
CO

١ SUPPLY OF STAFF NORMAL DUTY UNIFORM & 
ACCESSORIES

أمر تغييري BJP/87/2013 2

57,137.650 BD ZAYANI INFOSYSTEMS 
MIDDLE EAST

١ PURCHASING ADDITIONAL ORACLE E-
BUSINESS SUITE CAPITAL MANAGEMENT 

SOFTWARE LICENSES 

مناقصة BJP/180/2016 3

ادارة المرافق  –شركة مطار البحرين 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

48,357 BD MAHMOOD AKBAR ALI 
RIDHA CO. W.L.L

١ توريد معدات التنظيف و إكسسواراتها لمطار البحرين الدولي مناقصة BJP/SM/21/2016 1

118,350 BD AL FATEH CLEANING & 
MAINTENANCE CO

١ LABOUR SUPPLY SERVICES AT BAHRAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT

أمر تغييري BJP/SM/10/2014 2

شركة نفط البحرين
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

145,070 BD LINDE CORROTECH 
INTERNATIONAL LLC

١ SUPPLY OF ARAI PUMP SPARE PARTS مناقصة Q089460 1

22,585.500 BD EVERGROW 
INTERNATIONAL CO

١ هدايا بمناسبة الهوية الجديده لبابكو مناقصة Q088661(18) 2

52,300 BD MOHAMMED JALAL & 
SONS TECHNOLOGY

١ PROVISION OF MAINTENANCE SERVICES FOR 
INGERSOLL RAND COMPRESSORS AT WHARE 

AND SITRA TANK FARM

مناقصة T160038 3

169,680 BD A RAHIM MOHD A 
RAHIM CONSULTANT 
FOR MANAGEMENT 
AND BUSINSS 
ADMINISTRATION

١ REFINING DIVISION REPRESENTATIVE TO 
BAPCO MODERNIZATION PROGRAM (BMP)

مناقصة TB/22086/2016 4

44,800 BD RAMSIS ENGINEERING ١ REPLACEMENT OF SULPHUR CONDENSER 
66E6603

مناقصة Q087969 (15) 5

49,840 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ IBM POWER 8 SERVER AND PROCESSOR مناقصة Q089373 6

360,000 BD KAVALANI & SONS 
W.L.L

١ RENTAL AND MAINTENANCE OF BAPCO'S 
PERSONAL HYDROGYN SULPHIDE H2S 

MONITORS

مناقصة TB/22130/2016 7

58,000 BD METITO OVERSEAS 
LTD.

١ مشروع وحدة معالجة مياه المجاري أمر تغييري T080072 8
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22,300 BD SERCO CONSULTING 
BAHRAIN W L L

١ PROVISION OF TRAINING AND EXERCISE 
SERVICES AT PART OF THE IMPLEMENTATION 

PROJECT AND ONGOING TRAINING AND 
EXERCISING OF BAPCO NEW EMERGENCY 

RESPONSE SYSTEM

أمر تغييري s130013 9

275,330 BD ALAA INDUSTRIAL 
EQUIPMENT FACTORY

١ PROVISION OF BOLT TENSIONING /TORQUEING 
AND ON-SITE MACHINING SERVICES

مناقصة T150148 (MTPI) 10

82,600 BD ZAYANI INFOSYSTEMS 
MIDDLE EAST

١ PURCHASE OF HP HARDWARE FOR PRIVET 
CLOUD UPGRADE EIMS

مناقصة Q089376 11

269,650 EUR SANDVIK PROCESS 
SYSTEMS

١ SUPPLY OF SULPHUR COOLER مناقصة Q089951 12

111,545 USD GLOBAL MARITIME ١ MARINE WARRANTY SURVEYOR (MWS) AB 
PIPELINE PROJECT 

مناقصة T160037 13

240,024 BD ENVIRONMENTAL 
RESOURCES 
MANAGEMENT (ERM)

١ BAPCO MODERNIZATION PROGRAM (BMP) 
APPOINTMENT OF LENDERS ENVIRONMENTAL 

& SOCIAL ADVISOR 

مناقصة T160070 (52) 14

50,000 BD ESNAD GENERAL 
TRADING

١ NEW DERMATOLOGY LEASER MACHINE FOR 
AWALI HOSPITAL 

مناقصة Q087219(37) 15

26,320 BD JLT SPECIALITY LTD ١ BAPCO MODERNIZATION PROGRAM BMP -
APPOINTMENT OF LENDERS INSURANCE 

ADVISOR

مناقصة T160068(52) 16

طيران الخليج
العطاءقيمة  العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

135,509 USD PAKISTAN 
INTERNATIONAL 
AIRLINES

١ AIRCRAFT TECHNICAL SUPPORT,LINE 
MAINTENANCE AT FAISALABAD 

INTERNATIONAL AIRPORT  - FAISALABAD (LYP) 
PAKISTAN 

مناقصة 16-5-1498-MTP 1

1,552,851 BD ROYAL JORDANIAN 
AIRLINES

١ RENEWAL OF GROUND HANDLING SERVICES 
AT AMMAN INTERNATIONAL AIRPORT 

تجديد TB/18201/2013 2

304,843 BD PHILIPPNE AIRPORT 
GROUND SUPPORT 
SOLUTIONS

١ GROUND HANDLING SERVICES AT MANILA تجديد 07-7-0062-MTP 3

271,611.440 USD MESSIER-BUGATTI-
DOWTY

١ PURCHASE OF QTY10 (TEN) BOGIE BEAM 
UNITS P/N 201272302 IN NEW OVERHAUL OR 
REPAIRED CONDITION TO SERVICE GULF AIR 

AIRCRAFT A330 AIRCRAFTS 

مناقصة TB/21354/2015 4

196,222 BD MASKATI BROTHERS & 
COMPANY

١

10,481 BD MANAMA PACKAGING 
INDUSTRY W.L.

٢

23,641 BD ALSAADOON 
AIRCRAFT VESSELS 
AND PORTS SERVICES

٣

230,344 المجموع )د.ب.(:

PRODUCTION AND SUPPLY OF VARIOUS 
PLASTIC BAGS FOR GULF AIR

مناقصة 15-12-1452-MTP 5

630,000 USD BAHRAIN DUTY FREE 
SHOP

١ DUTY FREE SERVICE PROVIDER FOR GULF AIR مناقصة 16-02-1473-MTP 6

مجلس التنمية األقتصادية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

4,107 BD EXCEED IT SERVICES ١ P/Mتطبيق نظام خدمات العمالء  أمر تغييري TB/21803/2016 1

البحرين للثقافة واآلثارهيئة 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

236,000 BD EMAAR ENGINEERING ١ تصميم وإشراف لمركز زوار وتنسيق الحدائق لمشروع طريق اللؤلؤ مناقصة 05/2016 1

هيئة التشريع واإلفتاء القانوني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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9,000 BD SILVER SHAHEEN 
CONTRACTING

١ تنظيف مبنى الهيئة تجديد 1/2013 1

هيئة الحكومة اإللكترونية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

157,000 BD ORIENT MIDDLE EAST 
ADVISORY CO. W.L.L

١ مشروع تطبيقات الهاتف المحمول مناقصة IAJ/2014/06 1

776,335.266 BD GULF BUSINESS 
MACHINES

١ تجديد بوابة الحكومة االلكترونية تجديد /AJ/2011/02 2

هيئة الكهرباء والماء
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

64,923 BD BAHRAIN BUSINESS 
MACHINES

١ ( .MBMتزويد خدمة الصيانة والدعم الفني ألجهزة التخزين ) مناقصة 2016-113-CC-MFI 1

28,310 BD ALMOAYYED AIR 
CONDITIONING W.L.L

١  -تزويد وتركيب نظام تكييف الهواء لورش العمل التابعة إلدارة نقل المياه
سلماباد

مناقصة 2016-056-CC-
S/FI

2

30,960 BD SIXPENCE 
CONSULTING 

١ OUTSOURCING SERVICES CONTRACTS OF 
EWA METER READING UNITS

مناقصة 2016-102-pip-ctc 3

66,925 BD MODERN GLOBAL 
CLEANING

١ توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت الهيئة  تمديد 238/2011/6015 (B) 4

48,050 BD AL JANAYEN EST ١ توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت الهيئة  تمديد 238/2011/6015 (B) 5

23,625 BD ABDUL A"AL CLEANING ١ توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت الهيئة  تمديد 238/2011/6015 (B) 6

12,000 BD MANAMA CLEANING ١ توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت الهيئة  تمديد 238/2011/6015 (B) 7

5,950 BD BUWARDO CLEANING ١ توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت الهيئة  تمديد 238/2011/6015 (B) 8

1,300 BD CLEANCO ١ توفير خدمة التنظيف في مباني ومنشآت الهيئة  تمديد 238/2011/6015 (B) 9

12,250 BD MANAMA CLEANING & 
MAINTENANCE 
CENTRE

١ تزويد خدمة تنظيفات عامة بمبنى هيئة الكهرباء والماء و مركز خدمات 
المشتركين بالمحرق و المحطات الفرعية

تمديد 2015-214-/C-
S/FI

10

14,810 BD MANAZEL 
CONSTRUCTION

١ تنظيفات عامة بمبنى هيئة الكهرباء والماء و مركز خدمات تزويد خدمة 
المشتركين بالمحرق و المحطات الفرعية

تمديد 2015-214-/C-
S/FI

11

660,096 BD KANOO VEHICLE 
LEASING (TOYOTA 
RENT-A-CAR

١

23,040 BD AL ZAYANI LEASING W. 
L. L

٢

683,136 المجموع )د.ب.(:

( سنوات4( لمدة )68استئجار رقم )  –مركبات خفيفة استئجار  مناقصة 2016-053-/C-
S/FI 

12

312,500 BD A LATIF EBRAHIM AL 
THAWADI

١ االستعانة بمصادر خارجية إلصـالح وصيانـة شبكـات توزيـع الميـاه 
ومباشرة شكـاوي المشتركيــن للمناطق التابعة لمركز مدينة عيسى

تجديد 218/2011/5210 13

94,576 BD ABRAR CONSULTANCY ١ SUPPLY OF ACCUMULI SYSTEM MAINTENANCE 
AND SUPPORT SERVICES FOR THREE 

(3)YEARS

مناقصة 2016-078-/C-MFI 14

44,700 BD EMCO CO ١ تصميم , تزويد , تركيب , إختبار وتدشين نظام لقراءة عدادات المياه مناقصة 2016-089-CC-DII 15

هيئة تنظيم االتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

795,508 USD SYSTOR INTER ١ شراء أجهزة النظام المركزي لنقل األرقام تجديد MPT/1110/154 1

هيئة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #
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576,168.864 BD GLOCOM ١ شراء أجهزة وقطع غيار لمختلف قطاعات الهيئة مناقصة MJJ/8/2015 1

وزارة اإلسكان
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

63,000 BD HAJ QUANTITY 
SURVEYORS CO SPC

١ CONSULTANCY SERVICES FOR SELECTED 
PROJECT MANAGEMENT SUPPORT SERVICES

تمديد FC/02/12 1

120,000 BD D G JONES ١ CONSULTANCY SERVICES FOR COMMERCIAL 
SUPPORT SERVICES

تمديد FC/01/12 2

72,000 BD شركة هشام عبدالرحمن جعفر ١ حساب الكميات وضبط األسعار في مشاريع قطاع السكن االجتماعي  تجديد TB/15339/2012 3

546,552 BD HAJ QUANTITY 
SURVEYORS CO SPC

١

353,304 BD D.G.JONES & 
PARTNERS MIDDLE 
EAST W.L.L

٢

899,856 المجموع )د.ب.(:

(SPS.SB.2016-0022) CONSULTANCY SERVICES 
FOR PROJECT AND COMMERCIAL 

MANAGEMENT STAFF - TENDER NO. SP/05/15

مناقصة FC/05/15 4

4,100,006 BD ATLAS TRANSPORT & 
CONTRACTING & 
MECHANIC

١  210&  209موقع  I11وحدة سكنية نوع423أعمال البنية التحتية لعدد 
في رياض عسكر 956مجمع  -

مناقصة NC/16/16 5

األشغالوزارة 
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

14,663.610 BD ORACLE SYSTEMS 
LTD

١ P/JP I 2017تجديد عقد صيانة برنامج أوراكل لسنة  تجديد TB/22433/2016 1

307,771 BD SYME MECHANICAL 
CONTRACTING 

١ طابق إضافي لمركز جد حفص االجتماعي  مناقصة PCI-14/0009 2

56,800 BD ARAD CONSTRUCTION 
ESTABLISHMENT

١ 460مشروع شبكة مياه الصرف الصحي لمنطقة كرانة, مجمع  أمر تغييري FIF-14/0010 3

64,332 BD شركة مايكرو كاد سيرفس ١ مايكروكاد سيرفستجديد عقد صيانة البرامج مع  تجديد TMI/2118/2005 4

150,000 BD NATIONAL 
EXCAVATING EST. 
W.L.L

١

150,000 BD SAYED KADHIM SAYED 
MOHSIN ALDERAZI

٢

300,000 المجموع )د.ب.(:

2018/2016 -المقاولة الزمنية لتوريد المواد الالزمة ألعمال الطرق  مناقصة /IF-15/0023 5

5,800.119 BD JALAL AL AALI & SONS ١ تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه أمر تغييري FI/018/2011 6

وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

30,360 BD MODERN MECH ELECT 
& TRANSPORT CO

١ استئجار صهريج ديزل جديد لموقع التخلص من المخلفات مناقصة MTH/PMF/01/2016 1

44,440 BD AL MOAYYED 
LANDSCAPES AND 
SWIMMING POOLS

١ توفير وتوصيل مياه ري لمدفن عسكر مناقصة MTH/PMF/03/2016 2

153,371.500 BD TYLOS EXCAVATION 
COMPANY CO. S.P.C

١  4812طريق  –شبكة فرعية لتصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة عالي 
 748مجمع 

مناقصة FIF-16/0011 3

525,975 BD BAHRAIN MOTORS 
COMPANY

١ والطرق المجاورة 2628طريق  – 626العكر: مجمع  مناقصة /IF-15/0049 4

40,000 BD YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING

١

40,000 BD BADER TRADING AND 
CONTRACTING CO 
WLL

٢

MEASURED TERM CONTRACT FOR ROOF 
WATERPROOFING SYSTEM WITH 10 YEARS 
(MINIMUM) GUARANTEE FOR TWO YEARS 

مناقصة BMI-15/0011 5
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80,000 المجموع )د.ب.(:

251,772 BD BASMA SECURITY ١ تزويد حراس أمن امواقع امانة العاصمة بنطاق مناقصة  -أمر تغيري 
محافظة العاصمة

مناقصة N//04/2015 6

92,266 BD SPECTRUM CLEANING 
CO W.L.L

١ شهور 3تمديد عقد المناقصة الداخلية لتوفير شحنات مياه الري لمدة  تمديد /م ن2016/7 7

وزارة التربية والتعليم
قيمة العطاء العملة الفائزالعطاء  # الموضوع النوع رقم المناقصة #

55,420 BD AL SATTER TRADING & 
CONTRACTING

١ تأثيث مبنى الزنج سكن المعلمات الوافدات مناقصة M/95/2015 1

4,250,000 BD AWAL GULF 
MANUFACTURING CO

١ ية التربتوريد وتركيب المكيفات العادية والمجزأة بمدارس وإدارات وزارة 
والتعليم )زمنية لمدة خمس سنوات(

مناقصة M/32/2015 2

 وزارة التنمية االجتماعية
 

قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

33,333,334 BD جمعية االجتماعيين البحرينية ١ إدارة وتشغيل دار األمان للمتعرضات للعنف األسري تجديد 1/2011 1

1,141,064,160 BD مرفأ البحرين المالي ١ استئجار ثالثة طوابق ومواقف سيارات للوزارة تجديد 16/2006 2

وزارة الثقافة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

232,000 USD منتدى المعارف ١ مشروع نقل المعارف تمديد TB/20960/2015 1

وزارة الداخلية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

5,633.585 BD  السيدة شيخة عبدهللا أبل ١ إيجار مبنى محافظة المحرق تجديد TB/11402/2010 1

وزارة الصحة
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

20,050 BD FOROOGHI 
PHARMACY

١

1,418 BD JAFFAR PHARMACY ٢

6,100 BD GOLDEN HORIZON 
MEDICAL EST

٣

236 BD BLUE EQUIPMENTS 
MEDICAL 

٤

114.400 BD GULF HOUSE MEDICAL 
SYSTEM W.L.L

٥

1,542.810 BD MEDMEN MEDICAL 
EQUIPMENT CO

٦

950.370 BD GULF CARE MEDICAL 
EQUIPMENT

٧

62,740 BD MANAMA IMPORT & 
EXPORT EST

٨

57,628.030 BD ALJISHI EST. W.L.L ٩

16,595 BD BEHZAD MEDICAL 
ESTABLISHMENT

١٠

6,526.500 BD MERCURY MARKETING 
W.L.L

١١

92,147 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

١٢

تزويــد مــواد جراحية استهالكية مناقصة MPN/008/2016 1
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181,576.140 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

١٣

328,025.700 BD UNIVERSAL MEDICAL 
EQUIPMENTS

١٤

110,369 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

١٥

30,362.600 BD UNION MEDISCIENCE ١٦

4,770 BD LIFE SUPPORT 
SYSTEMS WLL

١٧

5,450 BD TRILINK ١٨

926,601.55 المجموع )د.ب.(:

6,298.050 BD ALJISHI EST. W.L.L ١

57,541.750 BD WAEL PHARMACY CO. 
W.L.L

٢

111,250 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN COMPANY

٣

175,089.800 المجموع )د.ب.(:

تزويــد مــواد غسيل الكلى مناقصة MPN/014/2015 2

100,961.750 BD GULF PHARMACY & 
GENERAL STORE 
W.L.L

١ تزويــد مــواد غسيل الكلى  مناقصة MPN/020/2015 3

221,771.102 BD YOUSUF MAHMOOD 
HUSSAIN AND 
BAHRAIN PHARM

١  AJ MTFMITالتعاقد المباشر لتزويد دواء مخزن 
(MM IJA MCTMH MITSP/MMH ( 50/1000 MA

مناقصة TB/22426/2016 4

46,376 BD YOUSIF AL ZAYANI 
TRADING & 
CONTRACTING

١ WATER PROOFING & ROOF REPAIR مناقصة MPN/104/2016 5

56,580 BD AL A"ALI CONT ١ السلمانية الطبي( مشغل بقسم خدمات االقمشة بمجمع 17توفير ) تجديد MPN/101/2013 6

وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

59,520 BD MANAZEL 
CONSTRUCTION

١ خدمات التنظيف لمدة سنتين مناقصة 4/2016 1

6,000 BD COIL TECH ١ مكبفات الهواء لمبنى الوزارةصيانة  تمديد 23/2013 2

69,000 BD الشيخ سلمان بن علي آل خليفة ١ استئجار مواقف لموظفي النيابة العامة تجديد TB/4631/2006 3

وزارة المالية
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

84,000 BD INTEGRATED FACILITY 
MANAGEMENT.

١ تنظيف مبنى وزارة المالية مناقصة NS//03/2016 1

252,314 BD ORACLE ١ RENEWAL OF SUPPORT & MAINTENANCE 
CONTRACT FOR FMIS

تجديد TMI/15/143/2005 2

33,404 BD أوراكل ١ صيانة البرامج التشغيلية النظمة أوراكل المالية تجديد TB/15406/2012 3

30,000 USD S&P DOW JONES 
INDICES

١ لتقديم خدمة االطالع  F&C IPD APHIFتجديد التعاقد مع شركة 
على مؤشرات أسعار و بيانات األسهم الخاصة بالسوق الخليجية و الواليات 

المتحدة االمريكية

تجديد TB/22495/2016 4

وزارة المواصالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

3,600 BD ZAK SOLUTIONS FOR 
COMPUTER SYSTEMS 
CO

١ توفير موظفي الدعم الفني لوزارة المواصالت تمديد MFI/C/TF/2014/01 1
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صفحة 8 من 8

وزارة المواصالت واالتصاالت
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع صةرقم المناق #

106,000 USD INTECSA-INARSA ١ GCC RAIL PROJECT, KING HAMAD CAUSEWAY 
REVISED ALIGNMENT WITHIN BAHRAIN

مناقصة MTT/ TI/03/2016 1

وزارة شئون اإلعالم
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

418,676 USD SONY PROFESSIONAL 
SOLUTIONS

١ ترقية و توسعة منظومة كاميرات سوني للتصوير التلفزيوني بأستوديو 
من خالل التعاقد المباشر مع شركة سوني 1االنتاج رقم 

مناقصة MMJ/13/2016 1

وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
قيمة العطاء العملة العطاء الفائز # الموضوع النوع رقم المناقصة #

91,000 BD MANAMA PACKAGING 
INDUSTRY W.L.

١ تزويد بلدية المنطقة الشمالية بأكياس نفايات تجديد SMH/01/2013 1

45,726 BD MANAMA PACKAGING 
INDUSTRY W.L.

١ تزويد البلدية بأكياس قمامة لمدة عامين تمديد FJM/1/2014 2

15,825 BD AREF SADEQ DESIGN 
CONSULTANTS

١ أعمال إشرافية هندسية لمشروع البيوت اآليلة للسقوط تمديد FCT/004/2009 3

542,255.112 BD شركة الفاتح العقارية ١ ايجار مكاتب إلدارات الموارد البشرية والتطوير والبحوث تجديد TB/5678/2007 4
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اإعالنات.مركز.الم�شتثمرين

اإعالن.رقم.)679(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد.

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
فاطمة محمد عبداهلل جا�شم، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )النبهان لال�شت�شارات 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 98976، طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، واإدخال ال�شيد/ جهاد عبدالقادر النبهان �شريكًا فيها.
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن.رقم.)680(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيدة/ جنالء م�شطفى عبداملق�شود م�شطفى، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )العزب 
للتخزين(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 63442، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة بنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار 
يف  �شريكة  اجلن�شية  امل�شرية  من�شور  �شالمة  محمود  اأحمد  على  ب�شمة  ال�شيدة/  واإدخال  بحريني، 

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

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

اإعالن.رقم.)681(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 



42
العدد: 3285 - الخميس 27 أكتوبر 2016

املحامي زهري عبداللطيف عبدالوهاب، نيابة عن ال�شيد/ اإبراهيم را�شد �شامل العب�شي، مالك املوؤ�ش�شة 
الفردية التي حتمل ا�شمه، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 57401، طالبًا حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة 
امل�شمى )مطعم بليز( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد م�شتقلة، وبراأ�شمال مقداره خم�شمائة )500( دينار 

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

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

اإعالن.رقم.)682(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية.

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيد/ �شالح محمد ح�شني نا�شر، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأبو�شامي لقطع غيار 
اإلى �شركة  ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 25588، طالبًا حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة 
ذات م�شئولية محدودة، برقم قيد جديد، وحتت ا�شم �شركة )بوابة ال�شداقة لقطع غيار ال�شيارات 
والإطارات ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شيد/ 
اأحمد نا�شر اأحمد اجلبني، اليمني اجلن�شية، وال�شيد/ خالد نا�شر اأحمد اجلبني، اليمني اجلن�شية  
�شريكني يف ال�شركة، وفقا 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 لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)683(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
كر�شنا(،  )مغ�شلة  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحب  منديل،  اإبراهيم  اأحمد  ح�شني  جميل 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 31286، )من املوؤ�ش�شة(، طالبًا حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة 
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ذات م�شئولية محدودة برقم قيد جديد، وبراأ�شمال مقداره األف ومائتان وخم�شون )،2501( دينارًا 
بحرينيًا، واإدخال ال�شيد/ جاي كري�شنا �شريكًا يف ال�شركة.

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

اإعالن.رقم.)684(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
العقارية  املدينة  )نقاء  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  �شلطان،  �شالح  عبده  غالب 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 99787، طالبًا تغيري الو�شع القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة مملوكة لكل من ال�شيد/ غالب عبده �شالح �شلطان، اليمني اجلن�شية، 
وال�شيد/ ح�شني غالب عبده �شالح، اليمني اجلن�شية، وبراأ�شمال مقداره مائة األف )100،000( دينار 

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

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

اإعالن.رقم.)685(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
علي �شعيد عبدالعزيز ح�شن مدن، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شمه، امل�شجلة مبوجب القيد 
اإلى  للمظالت(  البحرين  )برجول  امل�شمى  املوؤ�ش�شة  من  اخلام�س  الفرع  حتويل  طالبًا   ،71417 رقم 

�شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف دينار )50،000( دينار بحريني. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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.اإعالن.رقم.)686(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

اإلى.�شركة.ت�شامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه طيبة 
عبدالر�شول ال�شكايف، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )اأفري�شا للمقاولت �س.�س.و(، 

امل�شجلة مبوجب القيد رقم 97423، طالبة تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة املذكورة بفرعيها التاليني:
املباين  اإكمال  ن�شاط  خالله  من  مياَر�س  الذي  للمقاولت(  اأفري�شا  )�شركة  امل�شمى   1 رقم  الفرع   .1
والأن�شطة  احلرا�شة  ي�شمل  )ل  املرافق  لدعم  متكاملة  اأن�شطة  الديكور،  واأعمال  وت�شطيبها، 

الأمنية(، ت�شييد املباين.
2. الفرع رقم 2 امل�شمى )�شركة اأفري�شا لرتكيب و�شيانة معدات الري(، الذي مياَر�س من خالله ن�شاط 

اإ�شالح املعدات.
وذلك اإلى �شركة ت�شامن، فيما بني كل من طيبة عبدالر�شول ح�شن يو�شف ال�شكايف ونا�شر غازي 

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

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

اإعالن.رقم.)687(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فروع.موؤ�ش�شة.فردية.

اإلى.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيدة/ خديجه عبا�س عبداحل�شني اأحمد القيدوم، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )خديجة 
والثالث  والثاين  الأول  الفروع  حتويل  طالبًة   ،98164 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للتجارة(،  عبا�س 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد للمالكة نف�شها، حتت ا�شم )�شركة خديجة عبا�س للتجارة  من املوؤ�ش�شة 

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

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)688(.ل�شنة..2016..
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية
�شركة.ت�شامن.مهنية.متخ�ش�شة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
محمد �شادية، نيابة عن �شركة الت�شامن املهنية املتخ�ش�شة التي حتمل ا�شم )خطيب وَعَلمي/ فخرو 
امل�شفي  باعتباره  طالبًا   ،24279 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  البحرينية(،  الهند�شي  الحتاد  �شركة 
القانوين لل�شركة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا 

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

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

اإعالن.رقم.)689(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.�شركة

.)باينربيدج.ل�شتثمارات.ال�شرق.الأو�شط.�ص.م.ب.م(.
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املحامية هيا را�شد اآل خليفة، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم 
طالبًا   ،81944 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.م.ب.م(،  الأو�شط  ال�شرق  ل�شتثمارات  )باينربيدج 
اإ�شهار 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  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن.رقم.)690(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
لل�شيارات(،  الفطيم  )مركز  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  املال،   عبداهلل  هالل  محمد 
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امل�شجلة مبوجب القيد رقم 29896، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة وبنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، 
وفاطمة محمد  املال،  وبدر محمد هالل عبداهلل  املال،  كل من: خالد محمد هالل عبداهلل  واإدخال 
هالل عبداهلل املال، ومنار محمد هالل عبداهلل املال، ولطيفة عبداهلل حمد عبداهلل �شعد اآل �شنان، 

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

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

اإعالن.رقم.)691(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بحرين اآيلند تريدنغ(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 48104، طالبًا 
حتويل الفرع اخلام�س من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف 

)10،000( دينار بحريني، واإدخال �شركة )نيو فيجن للتجارة ذ.م.م( �شريكة يف ال�شركة اجلديدة. 
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن.رقم.)692(.ل�شنة..2016..
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.فرع.ال�شركة.الأجنبية

.)�شيدر�ص.للتجارة.واخلدمات.البحرية.املحدودة(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
للتجارة  )�شيدر�س  ا�شم  حتمل  التي  الأجنبية  ال�شركة  عن  نيابة  ال�شت�شارية،  العتماد  موؤ�ش�شة  اإليه 
واخلدمات البحرية املحدودة(، امل�شجل فرعها العامل يف مملكة البحرين مبوجب القيد رقم 85127، 
طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرع ال�شركة املذكور ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات 

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

اإعالن.رقم.)693(.ل�شنة.2016.
ب�شاأن.انتهاء.اعمال.ت�شفية

�شركة.)�شعداهلل.للتنظيفات.�ص.�ص.و(..
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
نورة اأبوبكر عبداهلل �شعداهلل، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )�شعداهلل للتنظيفات 
و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  طالبة   ،101700 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(، 
رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها 

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

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

اإعالن.رقم.)694(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.
�شركة.)ربيت.للمقاولت.ذ.م.م(..

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
م�شلح عبود خلف العنزي، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )ربيت للمقاولت 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81765، طالبًا 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  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن.رقم.)695(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد.

اإلى.فرع.يف.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز    
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)�شاجيكو  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  �شاحبة  علي عبداهلل خرياهلل،  �شهيلة  ال�شيدة/ 
خلدمات اإدارة العقارات �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 80666، طالبة حتويل الفرع الثاين 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  الأو�شط  ال�شرق  بي  �شي  )جي  �شركة  يف  فرع  اإلى  ال�شركة  من 

 .98064
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)696(.ل�شنة.2016..
ب�شاأن.حتويل.فرعني.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
الت�شامن املهنية املتخ�ش�شة )مور �شتيفينز(، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأ�شواق 
زيبا(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 12578، طالبة حتويل الفرعني الثاين والثالث من املوؤ�ش�شة، واللذين 
يحمالن ا�شم )مركز زيبا املهند�س لالأقم�شة والعطورات( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
 ABDUL RASHEED /نقدي مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال كل من ال�شادة
PADATHODI KUNHAVARAN، وMOHAMMED SHUAIB  وMOHAMMED JAMEEL �شركاء 

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

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

اإعالن.رقم.)697(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
التي حتمل ا�شم )بوفهد لتخلي�س املعامالت(،  الفردية  املوؤ�ش�شة  عبداهلل مو�شى علي مو�شى، مالك 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 50904، طالبني حتويل الفرع الثامن من املوؤ�ش�شة امل�شمى )الولء اجليد 
دينار   )2،000( األفني  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  والتجارة(  للكمبيوتر 
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بحريني. وتكون ملكًا لكل من ال�شيد/عبداهلل مو�شى علي مو�شى، البحريني اجلن�شية، و�شركة )تيجو�س 
م�شت�شار واأعمال ذ.م.م(. وال�شيد/ داون جون جاكوب، الهندي اجلن�شية.     

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

اإعالن.رقم.)698(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  نيابة عن  القانونية،  وال�شت�شارات  للمحاماة  نزار عبداهلل حبيب 
)امل�شرقية الدولية للمعطرات(، ملالكها ال�شيد/ نزار عبدي توفيق عدوان، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
92307، طالبًا حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 
اإليا�س  وال�شيد  حريز  عبدالروؤوف  بن  اأمني  ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار   )5،000( اآلف  خم�شة 

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

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

اإعالن.رقم.)699(.ل�شنة..2016..
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)�شي.اأي.اإم.بي.ال�شرق.الأو�شط.�ص.م.ب.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املحامية هيا را�شد اآل خليفة، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )�شي اأي 
اأعمال  اإ�شهار انتهاء  اإم بي ال�شرق الأو�شط �س.م.ب،م ، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 61558، طالبة 
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  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)700(.ل�شنة..2016..
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية
�شركة.)�شي.اإيال.كوزمتكر.ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اإلهام 
كوزمتكز  اإيال  )�شي  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  اأغناطيو�س،  نعيم 
املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،72997 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.(، 
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  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن.رقم.)701(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد.

اإلى.فرع.يف.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد.اأخرى...
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
)يونيك  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  �شاحب  مكي،  مح�شن  عبداحل�شن  فردان  محمد 
الأول  الفرع  حتويل  طالبًا   ،71693 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  لوج�شتيك  اإنرتنا�شونال 
�شرفي�شز  اإنرتنا�شونال  )تري�شتل  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  يف  فرع  اإلى  ال�شركة  من 

�س.�س.و(، ملالكها ال�شيد/ محمد عبداملجيد، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 96814. 
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن.رقم.)702(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرعني.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.فرعني.يف.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيدة/ زهراء عيد اأحمد ح�شن، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كاريزما �شبا و�شالون(، 
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امل�شجلة مبوجب القيد رقم 41318، طالبة حتويل فرع ي املوؤ�ش�شة، ال�شاد�س امل�شمى )رعاية احلريق 
ال�شركة  يف  فرعني  لي�شبحا  احلري(،   رعاية  )حلول  امل�شمى  والتا�شع  وال�شالمة(،  الأمن  لالأجهزة 
ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )كويك ميديا �شلو�شن ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 

 .96938
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن.رقم.)703(.ل�شنة..2016..
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية
�شركة.)عقارات.اأمربور.�ص.�ص.و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مكتب 
املحامي ح�شن ر�شي وم�شاركوه، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )عقارات اأمربور 
�س.�س.و(، وملالكها ال�شيد/ اإبراهيم �شيد جمال الها�شمي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم96707، طالبًا 
اإ�شهار 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  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن.رقم.)704(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيدة/ RAMADEVI UTTOLI SANKARAN، نيابة عن ال�شيد/ عي�شى عبداهلل اأحمد الأن�شاري، 
مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شتب اأب للمقاولت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 79836، 
طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبنف�س رقم 
 MADAPPALLIL /ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد

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

اإعالن.رقم.)705(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
ال�شلمان و�شعبان للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيد/ طالل ح�شن مريزا التُُّحو، �شاحب 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )�شيكزبنز كون�شلتنج �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
58392، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة للمالك 
نف�شه وبنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50،000( دينار بحريني، ويكون ا�شمها 
التجاري )6 بن�س كون�شلتنج ذ.م.م(، واإدخال ال�شيد/ اأحمد جواد ح�شن اأحمد الب�شري، البحريني 

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 لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)706(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرعني.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
�شعود عبدالعزيز �شاحب  ال�شيد/ علي م�شرف  نيابة  �شتيفنز(،  املتخ�ش�شة )مور  املهنية  الت�شامن 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )مغ�شلة �شمارت(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 34563، طالبة حتويل 
الفرعني اخلام�س وال�شاد�س من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة حتمل ا�شم )مغ�شلة �شمارت 

ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره خم�شة وع�شرون األف )25،000( دينار بحريني.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن.رقم.)707(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

اإلى.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد.اأخرى
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
اخلليجي  امل�شتهلك  )جمموعة  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  عن  نيابة  بارترنز،  تر�شت 
الدولية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 48184، طالبًا حتويل الفرع الثاين من ال�شركة املذكرة 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد اأخرى، وامل�شجلة مبوجب القيد رقم 16749، 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 لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)708(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.اإ�شهار.اأعمال.ت�شفية

�شركة.)ال�شيب.للمقاولت.�ص.�ص.و(.
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
للمقاولت  ا�شم )ال�شيب  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  ياب�س، �شاحبة �شركة  هدى على ح�شن كاظم 
اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 77137، طالبة 
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 لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)709(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
ميال بحرين بروفي�شونال بودي، نيابة عن رحمات عبداجلليل اأبوروي�س، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد 
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القيد رقم 90995، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  امليكانيكية �س.�س.و(،  للمقاولت  ا�شم )تاب  التي حتمل 
تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، با�شم �شركة )تاب 
واإدخال  بحريني،  دينار   )5،000( اآلف  خم�شة  مقداره  براأ�شمال  ذ.م.م(،  امليكانيكية  للمقاولت 

ال�شيد/ ح�شني قا�شم اأحمد جا�شم اأحمد �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن.رقم.)710(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.ت�شامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
علي اإبراهيم جمعه ها�شم، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كروتوين للخدمات(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 86262، معلنًا تنازله عن الفرع الثامن من املوؤ�ش�شة لكل من ال�شيد/ علي بن قينان 
اإلى �شركة ت�شامن،  بن علي الزهراين وال�شيد/ فهد بن محمد بن �شليمان اخلليفة، وطالبًا حتويله 

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

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

اإعالن.رقم.)711(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
 ،52405 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  ها�شم  محمود  محمد  مرمي  ال�شيدة/ 
طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة با�شم �شركة 
بحريني،  دينار   )2،000( األفني  مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  والتفريغ  ال�شحن  خلدمات  )كال�شيك 
واإدخال التالية اأ�شماوؤهم �شركاء معه يف ال�شركة، وهم: جا�شم محمد عي�شى عبداهلل اإ�شحاقي، وبرين 
)الهندي  كالتربوثي  وجاه�س  اجلن�شية(،  )الهندي  كوتي  وعبدالرزاق  اجلن�شية(،  )الهندي  كويا 

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

اإعالن.رقم.)712(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ال�شخ�ص.الواحد

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
للعقارات  )عبدالبا�شط  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  �شاحب  عبدالر�شيد،  عبدالبا�شط 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94505، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
دينار   )250،000( األف  وخم�شون  مائتان  مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى 

بحريني، واإدخال ال�شيد/ ريا�س اأجمد ح�شن خان �شريكًا يف ال�شركة. 
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن.رقم.)713(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.من.موؤ�ش�شة.فردية.

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة..
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
تر�شت بارترن�س للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )م�شنع 
رقم 7423،  القيد  امل�شجلة مبوجب  الها�شلي،  �شلطان جا�شم  اأمينه  ملالكتها  اخل�شبي(  لالأثاث  الدار 
طالبًا حتويل املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، براأ�شمال مقداره ثالثمائة وثالث وثالثون األفًا 

بحرينيًا )333،000( على اأْن ي�شبح ا�شم ال�شركة التجاري )م�شنع الدار لالأثاث اخل�شبي ذ.م.م(.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

.اإعالن.رقم.)714(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فرع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيدة/ كري�شلدا ا�س مو�شي�س لك�شون، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )قرطا�شية �شماء 
وبيع  وجتارة  الطباعة،  يف  ن�شاطها  ميار�س  التي   ،28201 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  البحرين(، 
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املعلومات  ومعدات  واملهنية،  املكتبية  والأدوات  اليدوية  واحلرف  الفنون  واأجهزة  واأدوات  القرطا�شية 
والت�شالت بالتجزئة واخرى، طالبًة حتويل ال�شكل القانوين للفرع املذكور اإلى �شركة ذات م�شئولية 
محدودة، براأ�شمال مقداره األف وخم�شمائة )1،500( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ �شوري�س 

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

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

اإعالن.رقم.)715(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة.

اإلى.�شركة.م�شاهمة.بحرينية.مقفلة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
عبدالعال اخلليج للتدقيق، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )جمموعة كي 
اإيه اآر القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 102832، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة 

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

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

اإعالن.رقم.)716(.ل�شنة.2016..
ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.�شركة

)اجلوهرة.البي�شاء.للتجارة.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 )اجلوهرة البي�شاء للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 81732، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، و�شطب قيدها من ال�شجل 

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

رة لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
اإعالن.رقم.)717(.ل�شنة.2016
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ب�شاأن.اإ�شهار.انتهاء.اأعمال.ت�شفية.�شركة.
)الأنظمة.الأمنية.املتخ�ش�شة.�ص.�ص.و(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
الأمنية  ا�شم )الأنظمة  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  نيابة عن �شركة  اأدفاي�شوري(،  اإم جي  بي  )كي 
املتخ�ش�شة �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 73119، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة 
ال�شخ�س الواحد املذكورة 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 لعرتا�شه خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن.رقم.)718(.ل�شنة.2016
ب�شاأن.حتويل.فروع.من.موؤ�ش�شة.فردية

اإلى.�شركة.ذات.م�شئولية.محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
محمد  عبدالكرمي  محمد  ال�شيد  عن  نيابة  �شتيفينز(،  )مور  املتخ�ش�شة  املهنية  الت�شامن  �شركة 
رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب  الف�شكرة(،  )اأزياء  ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  العمادي، �شاحب 
16484، طالبًا حتويل الفرع الثالث من املوؤ�ش�شة امل�شمى )خدمات الأربع مربعات للمقاولت( امل�شجل 
للقوم�شيون(،  العاملية  )العمادي  امل�شمى  املوؤ�ش�شة  ال�شابع من  والفرع  رقم -316484،  القيد  مبوجب 
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبرقم قيد جديد، و ذلك  امل�شجل مبوجب القيد رقم -716484، 
 PUTHENPURAYIL KUMARAN ك�شريك و SUGUNAN PILLAI NARAYANA PILLAI باإدخال

ANILKUMAR ك�شريك و ليكون وبراأ�شمال لل�شركة مقداره ع�شرون األف )،00020( دينار بحريني.

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

رقم.الدعوى::.14/2016/3641/9
تبليغ.باحل�شور

المدعي   1216 مجمع   1614 طريق   842 مبنى  الكعبي.  �شلهام  محمد  خالد  اأحمد  المدعي: 
عليها/ ميمونة محمد علي. الهند حيدر اباد. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/11/27م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم.الدعوى::.14/2016/3651/6
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عبداهلل ح�شن مراد البلو�شي. �شقة 44مبنى 186 طريق 1007 مجمع 210 المحرق. 
المدعي عليها/ �شعاد علي ح�شين علي. بوا�شطة وكيلها عمر عبدالعزيز عبدالكريم – مركز ايرا 
لالأعمال مكتب 1701-1702 طريق 1705 مجمع 317 الدبلوما�شية. مو�شوع الدعوى/ الطالق.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعي عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/11/27م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم.الدعوى::.14/2016/3682/6
تبليغ.باحل�شور

المدعية: مهند عبداهلل جبريل مو�شى. �شقة 2 مبنى 1273 طريق 817 مجمع 808 مدينة عي�شى. 
المدعي عليها/ مي �شالح حامد محمد حامد. �شقة 2 مبنى 1273 طريق 817 مجمع 808 مدينة 

عي�شى. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعى عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/11/27م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.ال�شنية.الولى
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رقم.الدعوى::.14/2016/3651/6
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عبداهلل ح�شن مراد البلو�شي. بوا�شطة وكيله عمر عبدالعزيز العيد – بناية مركز ايرا 
لالأعمال الدور ال�شابع ع�شر مكتب 172، 171 المنطقة الدبلوما�شية. المدعي عليها/ �شعاد علي 

ح�شين. منزل 186 طريق 1007 مجمع 210 المحرق. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى المدعى عليها �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/11/27م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم.الدعوى:.14/2016/585/4
تبليغ.باحل�شور

الم�شتاأنفة: عنبرود ناجي مقبل المري�شي. مبنى 2312 طريق 362 مجمع 203 المحرق الم�شتاأنف 
مو�شوع  المحرق.   203 مجمع   314 طريق   523 مبنى  المري�شي.  خراك  �شالح  م�شعد  �شده/ 

الدعوى/ الطالق.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الولى الم�شتاأنف �شده �شد المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 
في جل�شة يوم 2016/11/29م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم.الدعوى::.9/03798/2016/14
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شناء طه �شالح العمر. بوا�شطة المحامي غادة عبداهلل �شليبيخ مكتب 91 مبنى 283 
طريق 1704 مجمع 317 الدبلوما�شية. وجن�شيتها/ بحرينية. المدعي عليه/ محمد ماهر محمد 

يو�شف. مجهول العنوان. وجن�شيته/ فل�شطين.  مو�شوع الدعوى/ نفقة موؤقته.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين الموافق 2016/10/31م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الولى

رقم.الدعوى::.4/03716/2016/14
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شاميه مخلف محيمد جدى. بوا�شطة المحامي غادة عبداهلل �شليبيخ مكتب 91 مبنى 
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283 طريق 1704 مجمع 317 الدبلوما�شية. وجن�شيتها/ بحرينية. المدعي عليه خالد عبداهلل 
الطريم�س. مجهول العنوان. وجن�شيته/ �شوريا. مو�شوع الدعوى/ طلب بدل �شكن.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثالثاء الموافق 2016/10/25م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
.قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الولى

رقم.الدعوى:.14/.5/03707/2016
تبليغ.باحل�شور

المدعية: NAZIA  HAROON. مبنى 4158 طريق 772 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. وجن�شيتها/ 
طريق   4158 مبنى  ا�شرف.  عبدالرحمن  عبدالر�شيد  هارون  محمد  عليه/  المدعي  باك�شتان. 

772 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. وجن�شيته/ البحرين.  مو�شوع الدعوى نفقة موؤقته.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا 
لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الحد الموافق 2016/10/23م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الولى

رقم.الدعوى::.14/.6/03343/2016
تبليغ.باحل�شور

 162 مبنى  علي هزاع طالب  بلقي�س  وكيلته  بوا�شطة  قايد ح�شن.  عبدالرحمن  هنده  المدعية: 
طريق 4104 مجمع 941 الرفاع ال�شرقي. وجن�شيتها/ البحرين. المدعي عليه با�شم علي محمد 

قحطان. مجهول العنوان. وجن�شيته/ اليمن. مو�شوع الدعوى/ اثبات ح�شانة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الولى للمدعي عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين الموافق 2016/10/31م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.ال�شنية.الولى

رقم.الدعوى::.9/3646/2016/14
تبلـيغ.باحل�شــور

المدعية: فاطمة محمد عمر علي. مبنى 1359 طريق 820 مجمع 808. المدعى عليه/ محمد 
عمر علي ح�شين. الجن�شية/ البحرين. مبنى 1380 طريق 818 مجمع 808. مو�شوع الدعوى/ 

الزواج.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
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له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/11/9م فاإن المحكمة �شوف  اأو يعين وكياًل  يح�شر 
ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.

قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شرعية.ال�شنية.الثانية

رقم.الدعوى::1/01913/2016/14
تبلـيغ.باحل�شــور

بحريني.  جن�شيته:   .580104656 ال�شخ�شي:  رقمه  عبداهلل.  ح�شن  علي  محمد  المدعي: 
بوا�شطة وكيله المحامي/ال�شيد جعفر محمد معتوق، وعنوانه مكتب 12 مبنى 156 �شارع اللوؤلوؤ 
يو�شف  يعقوب  ال�شيد  �شلوى  عليها:  المدعى   .30441 �س.ب:   17276642 فاك�س   .314 مجمع 
محمد القاروني. جن�شيتها: بحرينية. رقمها ال�شخ�شي 621001260. العنوان: مجهول. مو�شوع 

الدعوى: طلب الغاء النفقة.
تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الثالثة )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة باأنها 
اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأحد 2016/11/27، فاإن  اإذا لم تح�شر 

المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.ال�شرعية.اجلعفرية.الثالثة

رقم.الطعن:.16/2016/17/4
تبليغ.�شحيفة.بالتمييز

وكيله.  بوا�شطة  العلواني.  عبدالجليل  المحامي  وكيلها  الحالق.  عبداهلل  اليا�س  نزار  الطاعن: 
المطعون �شـده: ب�شمة �شلمان ح�شين مطر. �شقة 12 مبنى 1504 طريق 4515 مجمع 245 عراد. 

طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني.
اإلغاء الحكم المطعون عليه والق�شاء مجددا برف�س الدعوى لنتفاء المبررات ال�شرعية في طلب 
الطالق للعدم اإ�شابة المطعون �شدها باأية اأَ�شرار من جانب الطاعن او نق�س الحكم المطعون 
الر�شوم  �شده  المطعون  ت�شمين  الطاعن.  طلبات  لتحقيق  ال�شتئناف  لمحكمة  واعادة  عليه 

والم�شاريف �شامال اتعاب المحاماة عن درجات 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 

التمييز. ليعلم 
وكيل.محكمة.التمييز
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رقم.الدعوى::.9/12227/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعــي: عبدالكريم نارول الإ�شالم. المدعى عليه/ ح�شن يحي عي�شى ال نوح/ �شاحب موؤ�ش�شة 
نوح للتجارة والمقاولت. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

باأنها قد حددت اجتماع في  اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكور اأعاله   لذا تعلن 
2016/10/23م لنظر الدعوى ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العمالية

رقم.الدعوى::.1/06024/2016/04
بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س التي تم حجزها في العناوين 
التالية: مبنى 2187 طريق 5060 مجمع 450 كرانة، مبنى 2631، طريق 3856، مجمع 1038 
�شدد. مبنى 156 �شارع 66 مجمع 362 البالد القديم. وقد حددت المحكمة تاريخ 2016/11/6 

للمزايدة عليها في مكانها والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
هاتف  القا�شمي  علي  الحميد  عبد  الدلل  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)39635665( اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 1/06024/2016/04
قا�شي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى::.7/04810/2015/04
بيع.باملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليها �شكينه 
بيكم �شيد عزيز اهلل مهدي التي تم حجزها في محل 168 اأ مبنى 1 �شارع 318 مجمع 318. وقد 
حددت المحكمة تاريخ 2016/11/9 للمزايدة عليها في مكانها والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف 

المرفق.
هاتف  الحربي  ابراهيم  جا�شم  حمد  الدلل  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)39615015( اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 7/04810/2015/04
قا�شي.محكمة.التنفيذ
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رقم.ال�شتئناف:.7/1994/2014/03
رقم.الدعـــوى:.8/9519/2011/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنفة /كري�شنا �شامي جامبارام/ بوا�شطة وكيلها عي�شى بور�شيد. الم�شتاأنف عليها الأولى: 
1- الفعل الح�شن للمقاولت. 2- كال�شي برامبيل عبدالرحمن. الطلبات: اأوًل: من حيث ال�شكل: 
في  ثانيًا:  ال�شكلية.  ل�شرائطه  م�شتوفيا  القانوني  الميعاد  في  لتقديمه  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول 
المقدمة  طلباته  بكافة  له  مجددا  والق�شاء  به  ق�شى  فيما  الم�شتاأنف  الحكم  الغاء  المو�شوع: 
 223،224 المادتين  لن�س  اعمال  الولى  الدرجة  ومحكمة  العمل  وزارة  لدى  الطلبات  بك�شف 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية ب�شاأن الأثر الناقل لال�شتئناف. ثالثًا: اإلزام الم�شتاأنف 
التقا�شي  درجتي  عن  المحاماة  اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  والثانية  الأولى  �شدها 

والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
المذكورة  الأولى  �شدها  الم�شتاأنف  الأولى  المدنية  ال�شتئنافية  الكبرى  محكمة  تعلن  لذا   
بالح�شور بنف�شها اأو من ينوب عنها للجل�شة المحددة لنظر ال�شتئناف الموافق 2016/11/28.
قا�شي.املحكمة.ال�شتئناف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئناف:.4/02094/2016/03
رقم.الدعـــوى:.9/00593/2016/25

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنف: �شامر عبدالرحيم الخاجة. وكيله المحامي: �شادق اأحمد علي الدرازي. الم�شتاأنف 
�شده: �شيد نعمان ا�شماعيل ابراهيم. الطلبات: اأ- الحكم بقبول ال�شتئناف �شكاًل وفي المو�شوع 
الحكم بتعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من اثبات ترك الخ�شومة والزام رافعها بالر�شوم 
بها  قام  التي  المنافع  لنتقا�س  الأجرة  بانقا�س  الحكم   -1 يلي:  بما  والحكم  والم�شروفات 
الم�شتاأنف �شده للفلة مو�شوع الدعوى. 2- الحكم باإعادة المبلغ الم�شدد من قبل الم�شتاأنف دون 
وجه حق وقدره =/420 دينار فقط والم�شدد اأمام لجنة ف�س المنازعات اليجارية عن ال�شهور 
اأكتوبر ونوفمبر ودي�شمبر ل�شنة 2015. 3- الزام الم�شتاأنف �شده باإعادة ما دفع من الم�شتاأنف 
زيادة عن كل �شهر من ال�شهور ال�شبعة مو�شوع النزاع مبلغًا وقدره =/462 دينار بمعدل مبلغ 
وقدره =/66 دينار فقط. 4- الحكم باإعادة م�شاريف الدعوى الماثلة التي �شددها الم�شتاأنف 
عند �شداده لالأجرة المطالب بها اأمام لجنة المنازعات اليجارية وقدره 98/500 دينار فقط. 
5-رف�س الدعوى الم�شتاأنفة �شكاًل لعدم قيامها على اأ�شا�س قانوني �شليم. ب- ت�شمين الم�شتاأنف 

�شده الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
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     لذلك 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 2016/11/28 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئنافية.الولى

رقم.ال�شتئناف:.2/1626/2016/03
رقم.الدعـــوى:.5/130145/2015/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنف: امينة محمد علي. محامي الم�شتاأنف �شده: �شامي عي�شى �شيادي. الم�شتاأنف �شده: 

�شيد مهدي من�شور معو�س.
 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 2016/11/28 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.الكربى.املدنية.الولى

رقم.ال�شتئناف:.2/3322/2014/03
رقم.الدعـــوى:.6/14857/2013/02

تبليغ.باحل�شور
اآل بور�شيد. مكتب  اآل بور�شيد. بوا�شطة وكيالها/ �شالحة عي�شى فرج  الم�شتاأنفة:عي�شى فرج 
 -1 �شدهم:  الم�شتاأنف  البحرين.  اللوؤلوؤ/  �شارع   315 المنامة   1518 طريق   453 بناية   10-9
محمد هالل الدين 2- بنجودا ليت 3- عمر ا�شلوب 4- محمد راجو 5-عبدال�شتار 6- م�شمات 
ت�شليم اختر 7-قا�شي محمد ا�شالن. مبنى 3185 طريق 284 مجمع 302 المنامة-البحرين. 
الطلبات: اأوًل: من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكال لتقيدمه في القيد الزمني المقرر قانونا 
�شامال ال�شباب الواردة فيه. ثانيًا: في المو�شوع تعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى لمخالفته 
ال�شابع  الول حتى  الم�شتاأنف �شدهم من  بالزام  والق�شاء مجددا  تطبيقه  في  الخطاأ  للقانون 
باأوراق  ا�شلهما  المرفق  بالقرارين  الثابتة  1350دينار  وقدره  مبلغ  الأتعاب  من  الباقي  �شداد 
الدعوى ا�شتنادا لن�س المادتين 224،223 من قانون المرافعات. ثالثًا: اإلزام الم�شتاأنف �شدهم 
التقا�شي  درجتي  عن  المحاماة  اأتعاب  ومقابل  والم�شروفات  بالر�شوم  ال�شابع  حتى  الول  من 

والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
�شدهم1-محمد  الم�شتاأنف  الولى  الدائرة  المدنية  الكبرى  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا   
ت�شليم  ا�شلوب 4- محمد راجو 5-عبدال�شتار6-م�شمات  ليت 3-عمر  بنجودا  الدين 2-  هالل 
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اختر 7-قا�شي محمد ا�شالن، بالح�شور بنف�شهم او بمن ينوب عنهم للجل�شة المحددة لنظر 
ال�شتئناف في 2016/11/29.

قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.ال�شتئناف:.8/763/2016/03
رقم.الدعـــوى:.5/9593/2015/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. وكيلها/ المحامي عبد الكريم التويجري 760442177 بناية 
الم�شتاأنف عليه/ بالل  المنامة 317.  التا�شع مكتب 903 طريق 1705  الطابق  الدبلومات  برج 
ال�شتئناف  قبول  اأول:  ال�شتئناف:  طلبات   .209 مجمع   911 طريق   149 مبنى  عزام.  �شبحي 
�شكال. ثانيا: قبوله مو�شوعا والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا بالزام المدعى عليه باأن 
يوؤدي مبلغا وقدره 294/960 دينار مع الفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�شداد.  ثالثا: 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/11/10م.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شتئنافية.الدائرة.الثانية

رقم.ال�شتئناف:.5/2815/2016/03
رقم.الدعـــوى:.1/20326/2014/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنف/ البنك الهلي المتحد. وكيلها/ المحامي عي�شى ابراهيم محمد �شلمان. مكتب 401، 
 .ANILKUMAR    REVENDRAN الطابق 4، برج الدبلومات، الدبلوما�شية. الم�شتاأنف عليه
مبنى 487 طريق 3417 مجمع 634 المعامير. طلبات ال�شتئناف: اأول - قبول ال�شتئناف �شكال. 
ثانيا – وفي المو�شوع بالغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س طلب الفوائد وتعديله 
باإلزام الم�شتاأنف �شده باأن يوؤدي للم�شتاأنف الفوائد التاأخيرية عن المبلغ المق�شي به بواقه 9،5 
% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2014/4/15 وتاأييده فيما عدا ذلك.  ثالثا – اإلزام 

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

بالح�شور لجل�شة 2016/11/21م.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شتئنافية.الدائرة.الثانية
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رقم.ال�شتئناف:.8/3016/2016/03
رقم.الدعـــوى:.3/3726/2016/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين – وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري. بناية برج الدبلومات 
الطابق التا�شع مكتب 903 طريق 1705 المنامة 317. الم�شتاأنف �شده/ ال�شيد محمد عدنان 
اأول: قبول  محمد جا�شم محمدBLOCK523 ROAD2360 BLDG1536. طلبات ال�شتئناف: 
باإلزام  مجددا  والق�شاء  الم�شتاأنف  الحكم  والغاء  مو�شوعا  قبوله  ثانيا:  �شكال.  ال�شتئناف 
المدعى عليه باأن يوؤدي مبلغا وقدره 215/138 دينار 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 2016/11/20  
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئنافية.الدائرة.الثانية.

رقم.ال�شتئناف:.9/2004/2016/03
رقم.الدعـــوى:.4/17959/2015/02

تبليغ.باحل�شور
مبنى  ب  حوار  محمد.  علي  حافظ  المحامي  وكيله   – الدرازي  ابراهيم  ح�شين  الم�شتاأنف/ 
188 الدور الول طريق 1703 مجمع 317 الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده/ محمد جعفر محمد 
جا�شم. محل 85 مبنى 60 �شارع المعارف مجمع 308. طلبات ال�شتئناف: اأول قبول ال�شتئناف 
�شكال. ثانيا: وفي المو�شوع: الغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء باإلزام الم�شتاأنف �شدها باأن توؤدي 
والم�شاريف  الر�شوم  �شدها  الم�شتاأنف  اإلزام  ثالثا:  دينار.   وقدره -/4200  مبلغا  للم�شتاأنفة 

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 2016/11/20.  
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئنافية.الدائرة.الثانية.

رقم.ال�شتئناف:.1/3650/2015/03
رقم.الدعـــوى:.9/1537/2015/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنفة: اأ�شواق الخليج الدولية )�س. ت: 01-8130(. وكيلتها/ المحامية ريم خلف الم�شتاأنف 
�شدها / �شركة ماز للمقاولت ت�شامن بحرينية. مبنى 95 طريق 45 مجمع 743 �شند. طلبات 
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ال�شتئناف: نفيدكم علما بورود التقرير. قبول ال�شتئناف �شكال الغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء 
بالزام الم�شتاأنف �شدها باأن توؤدي للم�شتاأنفة مبلغ 1705/400 دينار )األف و�شبعمائة وخم�شة 
دينار واربعمائة فل�س( زائد الفائدة التفاقية بواقع 12% �شنويا من بعد 90 يوم من تاريخ الفاتورة 
كما هو متفق عليه في العقد وحتى ال�شداد التام مع الزام الم�شتاأنف �شدها الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اتعاب المحاماة وذلك عن درجتي التقا�شي. 
عنها  ينوب  اأو من  عليها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/11/10.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شتئنافية.الغرفة.الثانية

رقم.ال�شتئناف:.03/2012/01128/9
رقم.الدعـــوى:.02/2009/11918/9

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنف الول/ مالي�شيام انوجانتي. الم�شتانف الثاني/ جورو دوت تاروك �شنج وكياله عي�شى 
فرج ارحمه ال بور�شيد و�شالحة عي�شى فرج ال بور�شيد. مكتب 9 10 بناية 453 طريق 1518 
المنامة 315 �شارة اللوؤلوؤ. الم�شتاأنف �شدها/ بحر الخليج للمقاولت. العنوان/ �شقة 12 مبنى 
2393 طريق 440 �شلماباد. طلبات ال�شتئناف: اول: قبول ال�شتئناف �شكال. - تعديل الحكم 
الم�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س بع�س الطلبات للم�شتاأنف الأول وباإلغاء الحكم فيما ق�شى 
به من رف�س للم�شتاأنف الثاني والحكم مجددًا بكافة الطلبات الواردة يك�شفا الطلبات المقدم 
في الدعوى اإ�شتنادًا لن�س المادتين 223-224 ال�شادرتين بقانون المرافعات ب�شاأن ال�شتئناف 
كونه م�شتحقًا كما ورد وثبت في ذلك. - ت�شمين الم�شتاأنف �شدها الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي والفائدة بواقع 10% من تاريخ ال�شتئناف.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليها اأو من ينوب عنها بالح�شور 

لجل�شة 2016/11/15.
قا�شي.املحكمة.الكربى.ال�شتئنافية.الدائرة.الثالثة

رقم.ال�شتئناف:.5/2751/2016/03
رقم.الدعـــوى:.3/7025/2014/02

تبليغ.باحل�شور
 401 مكتب   .560141483 محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله:  المتحد.  الأهلي  البنك  الم�شتاأنف: 
مكويل  باولي  اأدولفو  �شد:  الم�شتاأنف  الدبلوما�شية.  المنطقة  الدبلومات  برج  الرابع  الطابق 
751235970. �شقة 33 بناية 395 طريق 2619 الق�شيبية 326. الطلبات اول: قبول ال�شتئناف 
الفوائد  طلب  رف�س  من  به  ق�شى  فيما  الم�شتاأنف  الحكم  باإلغاء  المو�شوع  وفي  ثانيًا:  �شكال. 
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وتعديله واإلزام الم�شتاأنف �شده باأن يوؤدي للم�شتاأنف الفوائد التاأخيرية عن المبلغ المق�شي به 
ذلك.  فيما عدا  وتاأييده  في 2013/8/15  الحا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويًا  بواقع %9.5 
المحاماة  اتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الم�شتاأنف �شده  اإلزام  الأحوال  ثالثًا: في جميع 

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

بنف�شـه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/15ليعلم. 
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئنافية.الثالثة

رقم.ال�شتئناف:.9/2897/2016/03
رقم.الدعـــوى:.9/1100/2015/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنف: اأحمد عي�شى اأحمد عبدالنبي لويف. العنوان: مبنى 1261 طريق 3639 محمع 363. 
الم�شتاأنف �شدها:1- ليلى علي اأحمد  مو�شى. 2- زينب علي اأحمد  مو�شى. مبنى 2890 طريق 
1146 مجمع 1211 مدينة حمد. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- وفي المو�شوع برف�س 
حكم اول درجة واأعتبارة كلن لم يكن.  3- الزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف الر�شوم واتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/16 ليعلم. 
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئنافية.الثالثة

رقم.ال�شتئناف:.9/1855/2016/03
رقم.الدعـــوى:.5/4998/2013/02

تبليغ.باحل�شور
ربيع  محمود  المحامي  الم�شتاأنف/  وكيل  العريبي.  ح�شن  �شلمان  اأحمد  اأ�شامة  الم�شتاأنف: 
830803785. العنوان: مكتب 404 بناية حوار ب 188 طريق 1703 المنطوقة الدبلوما�شية 317. 
القا�شر  ابنتها  الطبيعية عن  وبوليتها  نف�شها  المطوع عن  علي  اأحمد  �شها  �شدها:  الم�شتاأنف 
العنوان: �شقة 12 مبنى 5413 طريق 1513 مدينة عي�شى  العريبي.  �شلمان ح�شن  اأحمد  �شارة 
القانونية  لأو�شاعه  وا�شتيفائه  الميعاد  في  لإقامته  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:   .815
برف�س  مجددًا  والق�شاء  الم�شتاأنف  الحكم  باإلغاء  الحكم  اأ�شليًا  المو�شوع  وفي   -2 المقررة. 
الدعوى لبطالن اإجراءات انعقاد الخ�شومة. 3- وفي المو�شوع اإحتياطيًا الحكم بتعديل الحكم 
الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا بالحكم بتعوي�س قدره -/300 دينار للم�شتاأنف �شدها ومبلغ قدره 
-/200 دينارًا للقا�شر �شارة.4- في كل الأحوال ت�شمين الم�شتاأنف �شدها الر�شوم والم�شاريف 
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ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
اأعاله  المذكور  �شده  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/13 ليعلم. 
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئنافية.الثالثة

رقم.ال�شتئناف:.9/1773/2016/03
رقم.الدعـــوى:.2/4755/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المتظلم: مو�شى عبداهلل جا�شم مو�شى النهام. المحامي: غالب ال�شريطي 870407600. العنوان: 
مكتب 21  مبنى 52 طريق 601  الق�شيبيه 326. المتظلم �شده: حامد عبداهلل محمد الكوهجي.
الطلبات: 1- قبول التظلم �شكاًل. 2- اإلغاء قرار رف�س اإ�شدار الأمر على عري�شة والحكم مجددًا 
باإ�شدار اأمر على عري�شة باإيداع مفاتيح العين محل التداعي خزانة المحكمة وت�شليمها للمتظلم 
درجتي  عن  المحاماة  واأتعاب  والم�شاريف  الر�شوم  واإلزامه  العين،  على  حار�شًا  وجعله  �شده 

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

بالح�شــور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/11/17 ليعلم. 
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�شتئنافية.الثالثة

رقم.ال�شتئناف:.9/3906/2014/03
رقم.الدعـــوى:.1/7175/2013/02

تبليغ.باحل�شور
بناية   64 مكتب  �شعد،  هدى  وكيلته  بوا�شطة  القحطاني،  زيد  بن  محمد  اهلل  عطا  الم�شتاأنف: 
مو�شى  محمد   مو�شى  كرار   -1 عليهم:  الم�شتاأنف  �شـد:  الدبلوما�شية.   317 مجمع  الح�شن 
خير  عبدالهادي  العبادي  علي   -2 غنيم.  عبدالرحمن  المحامي/  وكيله  بوا�شطة  العنوان:   ،
 -3 الحورة.   318  1844 �شارع   2261 مبنى  خير،  عبدالهادي  العبادي  علي  موؤ�ش�شة  �شاحب 
ال�شتئناف  قبول  اول:  ال�شتئناف:  طلبات  العنوان.  مجهول   ، اأحمد  علي  المين  عبدالهادي 
�شكاًل لتقديمه خالل الميعاد القانوني. ثانيًا: وقبل الف�شل في المو�شوع: اأ- �شم ملف الدعوى 
الجنائية رقم: 6074/2010/07 المحكمة ال�شغرى الجنائية الخام�شة والم�شتاأنفة تحت رقم: 
ال�شالمي  البحرين  بنك  مخاطبة  ب-  الثالثة.  الجنائية  الكبرى  المحكمة   1529/2012/11
لال�شتعالم عن التحويالت البنكية التي تمت من ح�شاب الم�شتاأنف الى ح�شاب الم�شتاأنف �شده 
للمبالغ  �شدهم  الم�شتاأنف  ا�شتالم  الم�شتاأنف  ليثبت  التحقيق  الى  الدعوى  اإحالة  ج-  الول. 
باإلزام  مجددًا  والق�شاء  الم�شتاأنف  الحكم  باإلغاء  الحكم  المو�شوع  وفي  ثالثًا:  بها.  المطالب 
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و�شبعمائة  ماليين  )ثالثة  �شعودي  ريال   3700،000/- وقدره  مبلغ  ب�شداد  �شدهم  الم�شتاأنف 
األف ريال �شعودي( اأو بما يعادله بالدينار البحريني -/370000 )ثالثمائة و�شبعون األف دينار( 
مع الفائدة القانونية بواقع 10%. رابعًا: اإلزام الم�شتاأنف �شدهم بالر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
والثالث  الثاني  للم�شتاأنف �شده  الثانية  الغرفة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا   
المذكور اأعاله باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/29 فاإن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.ال�شتئناف:.5/1978/2014/03.
رقم.الدعـــوى:.4/10082/2013/02.

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنفة: �شركة الن�شر للتاأمين، بوا�شطة وكيلتها هدى را�شد المهزع. �شد: الم�شتاأنف �شدهم: 
1- اإبراهيم محمد �شكران 2- علي عبدالنبي اإبراهيم �شكران 3 - ح�شين عبدالنبي اإبراهيم 
رقم  بناية  العرادي  محمد  �شلمان  مريم   -5 العرادي   عبداهلل  اأحمد  خديجة   -4 �شكران  
3686 طريق 476 مكتب 24 الطابق الثاني مجمع 304 المنامة الطلبات:  1- قبول ال�شتئناف 
اأ-  بـ:  والق�شاء  الم�شتاأنف  الحكم  اإلغاء   -2  . القانون  حدده  الذي  الموعد  في  لتقديمه  �شكاًل 
قبل الف�شل في المو�شوع: توقيع الحجز التحفظي على مبلغ 18045/845 دينار المودع بملف 
التنفيذ رقم 04/2001/5503/9 لدى محكمة التنفيذ الخام�شة وذلك حتى تمام الف�شل في 
الدعوى. ب-  ندب خبير محا�شبي مخت�س تكون مهمته الطالع على حكم اأول درجة ال�شادر 
بتاريخ 2001/1/24 وحكم ال�شتئناف ال�شادر بتاريخ 2002/2/13 وتحديد المبالغ الم�شتحقة 
للم�شتاأنف �شدهم  وبيان تواريخ �شداد الم�شتاأنفة للمبالغ المحكوم بها ل�شالحهم وبيان تاريخ 
والمطالبة  التنفيذ  لر�شوم  �شدهم  الم�شتاأنف  �شداد  وتاريخ  للتنفيذ  ال�شتئناف  حكم  اإدخال 
بالمبلغ المعدل بحكم ال�شتئناف. ج- ت�شمين الم�شتاأنف �شدهم الم�شروفات والر�شوم واتعاب 

المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
المذكورين  �شدهم  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  المدينة  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا   
فاإن  لجل�شة 2016/12/29  بالح�شور  ينوب عنهم  وكياًل  يعينوا  اأو  لم يح�شروا  اذا  باأنه  اأعاله 

المحكمة �شوف ت�شير بحقهم ح�شوريا ليعلموا.
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الثانية..
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رقم.ال�شتئناف:.3/2599/2013/03.
رقم.الدعـــوى:.6/11117/2013/02.

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنف  �شد  اأنور  اأ�شامة  وكيلها  بوا�شطة   - ذ.م.م  لل�شناعات  ريديك�س  �شركة  الم�شتاأنفة: 
الب�شتكي.  للعقارات ال�شناعية ل�شاحبها/ محمد عبداهلل عبدالغفار  �شدها: موؤ�ش�شة الخبرة 
اأوًل: الحكم بقبول ال�شتئناف �شكاًل. ثانيًا وقبل  مبنى 1465اأ طريق 939 الحجيات الطلبات: 
الف�شل في المو�شوع ، 1- اأ�شليًا: اإحالة الدعوى للتحقيق لكي تثبت الم�شتاأنفة ب�شهادة ال�شهود 
واقعة قيامها بتزويد الم�شتاأنف �شدها بمواد بناء واأن الم�شتاأنف �شدها مدينة للم�شتاأنفة بمبلغ 
المطالبة عن قيمة هذه المواد .2- احتياطيا: ندب خبير في الدعوى عماًل بالمادة)132( اإثبات 
بذمة  الم�شتحق  المبلغ  حقيقة  لبيان  م�شتندات  من  الم�شتاأنفة  لدى  ما  على  الطالع  اجل  من 
للم�شتاأنف  الم�شتاأنفة  زودتها  التي  البناء  مواد  قيمة  عن  الم�شتاأنفة  ل�شالح  �شدها  الم�شتاأنف 
�شدها. ثالثًا: وفي المو�شوع: الحكم باإلزام الم�شتاأنف �شدها باأن تدفع للم�شتاأنفة مبلغ وقدره 
والر�شوم  بالم�شاريف  �شدها  الم�شتاأنف  اإلزام  رابعًا:  القانونية.  الفائدة  مع  دينار   14576/-

واأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدينة الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله 
المحكمة  فاإن  لجل�شة 2016/12/29  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اإذا  باأنه 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.ال�شتئناف:.6/689/2014/03.
رقم.الدعـــوى:.2/10913/2009/02.

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنف  �شد  يون�س  زكريا  يون�س  وكيله  بوا�شطة  المال.  محمد  م�شطفى  يو�شف  الم�شتاأنف: 
�شدها  الم�شتاأنف   513 مجمع   1322 طريق   676 منزل  عبداهلل.  اأحمد  هويدا  الأولى:  �شدها 
الثانية: ناهد دربا�س �شلمان. بوا�شطة وكيلها المحامي/ اأحمد علي عراد. الطلبات: اأوًل: الحكم 
بقبول ال�شتئناف �شكاًل لتقديمه خالل المهلة القانونية. ثانيًا وقبل الف�شل في المو�شوع �شم ملف 
الدعوى الجنائية رقم 2009/7743 وا�شتئنافها رقم 180 و2010/182 كبينة في ال�شتئناف. 
به هو -/8250  المحكوم  التعوي�س  مبلغ  الم�شتاأنف بجعل  الحكم  بتعديل  المو�شوع  وفي  ثالثًا: 
عن ال�شرر المادي والمعنوي بدًل من مبلغ الألف دينار المحكوم بها. رابعًا: اإلزام الم�شتاأنف 

�شدهما بكافة الر�شوم والم�شروفات الق�شائية ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
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 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها الأولى المذكورة 
اأعاله باأنه اإذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة 2016/12/29 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقها ح�شوريا لتعلم.
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.ال�شتئناف:.4/4422/2014/03.
رقم.الدعـــوى:.1/839/2013/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنفة: ال�شركة ال�شرقية لإنتاج ال�شفلت والخر�شانة ذ.م.م، بوا�شطة وكيلها المحامي حمزة 
�شرحان  ال�شيد  �س.�س.ول�شاحبها/  للمقاولت  حوار  �شركة  �شدها:  الم�شتاأنف  قروف  �شعيد 

من�شور، مبنى 3276 طريق 2150 مجمع 321 الق�شيبية. 
اأعاله  المذكور  للم�شتاأنف �شده  الثانية  الغرفة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا   
باأنه قد تم ايداع تقرير الخبير في ملف ال�شتئناف المذكور اأعاله. لذا فاإنه اذا لم يح�شر اأو 
يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/11/16 فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه ح�شوريا 

ليعلم.
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.ال�شتئناف:.1/823/2013/03.
رقم.الدعـــوى:.4/7635/2006/02.

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنف: عبا�س علي اأحمد القزاز، بوا�شطة وكيله د.عبدالرحمن را�شد الخ�شرم. الم�شتاأنف 
الم�شتاأنف  �شيادي.  عي�شى  �شامي  وكيله  بوا�شطة  الموؤيد،  خليل  يو�شف  �شركة  الأولى:  �شدها 
طريق   2808 مبنى  المريخي،  خليل  طارق  ل�شاحبها/  ال�شيارات  تاأجير  عالم  الثانية:  �شدها 
610 مجمع 428 ال�شيف. الم�شتاأنف �شدها الثالثة الإدارة العامة للمرور. الطلبات: اأوًل: قبول 
�شروطه  كافة  م�شتوفيًا  له  المحددة  القانونية  المدة  خالل  لتقديمه  وذلك  �شكاًل  ال�شتئناف 
واإلزام  العترا�س  برف�س  والق�شاء مجددًا  الم�شتاأنف  الحكم  اإلغاء  ثانيًا:  والقانونية.  ال�شكلية 

رافعه الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده الثاني المذكورة 
اأعاله باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/11/16 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الثانية
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رقم.ال�شتئناف:.1/411/2015/03.
رقم.الدعـــوى:.5/2230/2014/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنف: اإقبال حميد �شنقور، وكيله: عبداهلل اأحمد ال�شكران. �شد: الم�شتاأنف �شده الول: 
الق�شيبية.  مجمع321،  طريق2124،  �شقة5،  عماره1971،  فرغلي،  ابراهيم  محمد  محمد 
الم�شتاأنف �شده الثاني: اأحمد اإبراهيم بهزاد، وكيله: عادل بوعلي.  الم�شتاأنف �شدها الثالثه: 
الحكومة.  �شارع  الول،  الطابق  دلمون119،  عمار  العقاري،  والت�شجيل  للم�شاحة  العامة  الهيئة 
فيه  المطعون  الحكم  باإلغاء  اأ�شليًا:  المو�شوع:  �شكاًل.  2- في  ال�شتئناف  بقبول  الطلبات: 1- 
طريق   356 مجمع   1775 رقم  المدعي  بيت  على  القيد  �شارة  بو�شع  والحكم  م�شتمالته  بكافة 
البيع  عقد  ببطالن  الحكم  المو�شوع  وفي   ،1968/809 رقم  للوثيقة  طبقًا  البرهامة   5656
 1968/809 رقم  بالوثيقة  والم�شجل  المدعي  لبيت  والثاني  الأول  عليه  المدعي  بين  المبرم 
والحكم ببطالن وثيقة بيع العقار 1968/809 وت�شمين الم�شتاأنف �شدهما الم�شاريف واتعاب 
ومن  الثبات  بكافة طرق  الم�شتاأنف  ليثبت  للتحقيق  ال�شتئناف  باإحالة  واحتياطيًا:  المحاماة. 
بينها �شهادة ال�شهود تواطوؤ الم�شتاأنف �شدهما الول والثاني لال�شتيالء على العقارات مو�شوع 
الدعوى وبطالن البيع ال�شادر من الم�شتاأنف �شده الول اإلى الم�شتاأنف �شده الثاني ب�شاأن العقار 
مو�شوع الدعوى مع اإلزام الم�شتاأنف �شدهما في كل الحوال بالم�شروفات واتعاب المحاماة عن 

الدرجتين.
المذكور  الأول  �شده  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا   
اأعاله باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/11/16 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.ال�شتئناف:.9/2771/2016/03
رقم.الدعـــوى:.5/17211/2015/02

تبليغ.باحل�شور
الخ�شرم. �شد:  يو�شف  را�شد  وكيلها: عبدالرحمن  العقارية ذ.م.م،  ناردين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
الم�شتاأنف �شده: خالد محمد ال�شريف، �شقة1، الدور 14، زاوية 3، امواج، المحرق. الطلبات: 
اوًل: قبول ال�شتئناف �شكال ل�شتيفائه جميع �شرائطه القانونيه.  ثانيًا: الغاء الحكم الم�شتاأنف 
الم�شمى  العقار  ب�شاأن  2008/6/9م  في  الموؤرخ  البتدائي  البيع  عقد  بف�شخ  مجددًا  والق�شاء 
اإلزام الم�شتاأنف  – جزر امواج المحرق.  ثالثًا:  عالية مين�شن �شقه رقم 1 الدور الرابع ع�شر 

�شده بالر�شوم واتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي. 
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 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله باأنه 
اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/15 فاإن المحكمة �شوف  اذا لم يح�شر 

ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.ال�شتئناف:.7/4488/2014/03
رقم.الدعـــوى:.6/999/2014/02

تبليغ.باحل�شور
�شد   . الخ�شرم  را�شد  عبدالرحمن  د.  وكيلها  بوا�شطة  للعقارات،  ناردين  �شركة  الم�شتاأنفة: 

الم�شتاأنف �شدها: اإيريكا جور �شكيت با�س، �شقه رقم 5 الدور 11 زاوية 3 اأمواج المحرق. 
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها المذكور اأعاله 
تح�شر  لم  اإذا  فاإنه  لذا  اعاله.  المذكور  ال�شتئناف  ملف  في  الخبير  تقرير  اإيداع  تم  قد  باأنه 
بحقها  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن   2016/11/29 لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو 

ح�شوريا ليعلم.
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الثانية

رقم.ال�شتئناف:.1/01957/2016/03.
رقـم الدعــوى: 2/14464/2015/02 

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنفين: 1.الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها المحامي: اأحمد محمد اأحمد الم�شتاأنف 
�شده: محمد خمي�س الرميحي �شاحب موؤ�ش�شة محمد خمي�س فرج الرميحي للمقاولت. مبنى 
الميعاد  خالل  لرفعه  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول  اأوًل:  الطلبات:   .633 مجمع   3304 طريق  15د 
القانوني. ثانيًا: اإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا باإلزام الم�شتاأنف �شده ب�شداد المبلغ. 
3. اإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم والم�شاريف 4. اإعفاء الم�شتاأنفة من الر�شوم والم�شاريف 

وفقا لن�س المادة 112 من قانون التاأمين الجتماعي.  
 لذا تعلن المحكمة الم�شتاأنف �شده باأن يح�شر �شخ�شيًا اأو يح�شر من يمثله قانونًا جل�شة يوم 

الأحد 2016/11/27م واإل �شت�شير المحكمة في حقه ح�شوريًا، ليعلم. 
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الثالثة
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رقم.ال�شتئناف:.9/01824/2016/03
رقـم الدعــوى: 9/00272/2007/02

تبليغ.باحل�شور
الجندي.  ابراهيم  ناديه  المحامية:  وكيلتها  ال�شيارات.  لتاأجير  ال�شيف  موؤ�ش�شة  الم�شتاأنفة: 
الم�شتاأنف �شدها الأولى: �شركة البحرين الوطنية للتاأمين. وكيلها المحامي: محمد ال�شيد يو�شف 
اإياد �شليم  اأحمد محمد علي جناحي. الم�شتاأنف �شده الثالث  محمد. الم�شتاأنف �شده الثاني: 
حامد. مجمع التاأمينات الجتماعية التجاري -�شارع المعار�س منطقة الحوره مبنى 41 مجمع 
ثانيًا:  قانونًا.  المحدد  الميعاد  في  تقديمه  لعدم  �شكاًل  ال�شتئناف  رف�س  اأوًل:  الطلبات:   .319
رف�س ال�شتئناف مو�شوعًا لقيامه على غير �شند من القانون اأو الواقع. ثالثًا: اإلزام الم�شتاأنف 

والم�شتاأنف �شدهما الثاني والثالث بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة. 
اأو يح�شر من  باأن يح�شرا �شخ�شيًا  الثاني والثالث   لذا تعلن المحكمة الم�شتاأنف �شدهما 
يمثلهما قانونًا جل�شة يوم الخمي�س 2015/11/17م واإل �شت�شير المحكمة في حقهما ح�شوريًا، 

ليعلما. 
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الثالثة

رقم.ال�شتئناف:.03/.1/422/2016
رقم.الدعـــوى:.8/14554/2012/02

تبليغ.باحل�شور
الم�شتاأنفة: �شركة ديكو البحرين ذ.م.م.، وكيلها: زياد روفان قيومجي. مبنى امل 892 مكتب 
32 طريق 3618 مجمع 436 �شاحية ال�شيف. �شد: الم�شتاأنف �شدها الولى �شركة مجموعة نور 

البحرين للتجارة الدولية �س.�س.و. الم�شتاأنف �شدها الثانية: اآمنه عبا�س عبداهلل اأحمد. 
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الرابعة للم�شتاأنف �شدها الولى المذكور 
اأعاله باأنه اذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/12/4 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي.محكمة.ال�شتئناف.العليا.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.9/11793/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: محمد المرغنى المرغنى الطوخى. المدعى عليه: فن الذوق للتجارة والمفرو�شات. 
مبنى 35 طريق 13 مجمع 913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية. 

 لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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2016/10/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى::.9/13088/2015/02
اعالن بالح�شور

وكيل   .DURGA VENKTA SATYANARAYANA SATYANARAYANA YALLA المدعية: 
المدعية: جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. المدعى عليه: ام ديكور. مو�شوع الدعوى: دعوى 

عمالية.     
باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 

جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى::2/11581/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: PUTTUR VENUGOPALA. المدعى عليه: كالور جيت �س.�س.و. مو�شوع الدعوى: 
دعوى عمالية.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  للطرفين  المدنية  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/10/31 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى::7/17823/2015/02

تبليغ.باحل�شور
مو�شوع  الدوليه.  اأحمدي  �شركة  عليها:  المدعى  مخلوق.  حبيب  مح�شن  محمد  علي  المدعي: 

الدعوى: دعوى عمالية.
باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
التبليغ وفقا للحكم التمهيدي التالي: حكمت  جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى على ان يتم 
المحكمة : وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعي عليها بكافة طرق 
الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود)مبررات ف�شل المدعى( و�شرحت للمدعى نفي ذلك 
اأ�شهر  اأن ينتهي خالل ثالثة  بذات الطرق وحددت جل�شة  2016/10/3 م لبدء التحقيق على 
من تاريخ بدء التحقيق واأناطت بع�شو ي�شار الدائرة اإجراء التحقيق ولرئي�س الدائرة ندب غيرة 
عند القت�شاء و�شرحت للطرفين باإح�شار �شهودهما للجل�شة المحددة وعلى قلم الكتاب اإعالن 

الغائب من الخ�شوم بمنطوق ذلك الق�شاء .
قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
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رقم.الدعوى::4/16603/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة الجابرية لإدارة الفنادق/ اأحد م�شتثمري فندق رامادا بال�س. وكيل المدعية: 
هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: SONIA ZUBI. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2017/01/10 لنظر الدعوى. 

قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى::.3/06467/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المرباطي.  علي  عبداهلل  علي  محمد  المدعي:  وكيل   .MUHAMMAD NAVEED المدعي: 
المدعى عليها: �شركة العندليب. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى::2/2332/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: �شامى ا�شماعيل خليل. المدعى عليه: كال�شيكو كال�شيفايد �شيرفيز. مو�شوع الدعوى: 
دعوى عمالية.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2017/01/09 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى::9/4202/2014/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: MONIR HOSSAIN JAJ JAJ MIAH. وكيل المدعي: علي عبداهلل الخاجة. المدعى 

عليها: �شركة انترفور�س �شيكورتي. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
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رقم.الدعوى::8/12788/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: ROGELIO JR LAMZON LAMZON REVEREAL. المدعى عليه انامرا للمنزل 
والت�شميم الداخلي. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية لطرفي الدعوى المذكوران اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/12 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى::5/17600/2015/02
تبليغ.باحل�شور

فوكا�س  عليه:  المدعى   .ROHANA SAMAN KUMARA KUMARA KALINGA المدعي: 
برك ال�شباحة ذ.م.م. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية. 

باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى::.3/4195/2016/02
تبليغ.باحل�شور

كون�شولتينج  ي�شلفام  فيتر  �شركة  عليها:  المدعى  ال�شماك.  علي  يو�شف  محمود  علي  المدعي: 
مانيجمينت. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى::2/20586/2015/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  العو�شي.  عبداهلل  �شالح  لولوة  المدعية:  وكيل  اي.  ام  اي  جامعة  المدعية: 

MINERVA MABBORANG BUNAGAN. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية. 

باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2017/01/12 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
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رقم.الدعوى::6/3277/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: ايكيلبر ذ.م.م. وكيل المدعي: ح�شن محمد نور �شلطان محمد. المدعى عليه: ماري 
اليزابيث كوريا. مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية. 

باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2017/01/22 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى::4/400/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: م�شطفى محمد جا�شم ح�شن ج�شام. وكيل المدعي: عقيله محمد جا�شم ح�شن ج�شام. 
الدعوى:  مو�شوع  بتلكو.   – والال�شلكية  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  عليها:  المدعى 

دعوى عمالية.
باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية

رقم.الدعوى::1/2478/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: JASPREET SAINI. المدعى عليها: موؤ�ش�شة المجرة لمواد البناء. مو�شوع الدعوى: 
دعوى عمالية.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.العمالية.املدنية
رقم.الدعوى::.9/07187/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. وكيل المدعي: جهاز ق�شايا الدولة. المدعى عليه داود عبد 

الم�شلح. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة
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رقم.الدعوى::.4/07184/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. ويمثلها: جهاز ق�شايا الدولة. المدعى عليه: من�شور جا�شم 
من�شور اأحمد. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ.

قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثامنة
رقم.الدعوى::.5/4048/2016/02.

تبليغ.باحل�شور
اأحمد عيان  �شلطان  المدعى عليه:  البي�شي.  المتوفي عبدالرحمن بن م�شخ�س  ورثة  المدعي: 
عي�شى. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: الزام المدعى عليهم بمبلغ -/60000 دينارًا والفوائد 

والر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/31م.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.8/4425/2013/02
تبليغ.باحل�شور

 1 �شقة  الها�شمي.  محمود  كامل  عليه:  المدعى  وغيره.  علي  ح�شين  عي�شى  جعفر  المدعي: 
والر�شوم  دينارًا  مبلغ -/4900  الدعوى: مطالبة  مو�شوع   .734 عالي  بناية 786 طريق 3422 

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/11/13م.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/1154/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: موؤ�ش�شة برج البحرين للمقاولت وغيرها. المدعى عليهم: 1- يوكو للهند�شة 2- موؤ�ش�شة 
الكوثر لتاأجير معدات البناء. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س المدعين.

بالح�شور  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
باأنف�شهم او بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/11/13م.

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى::.2/9320/2014/02
تبليغ.باحل�شور

الحداد/ ح�شين  نعيمة عبداهلل ح�شن  عليهما:  المدعى  امان.  م�شلم  المدعي: محمد عبداهلل 
والر�شوم  دينارًا   50000/- مبلغ  مطالبة  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول  الهندي.  جعفر 

والم�شاريف والفوائد ومقابل اتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليهما االمذكورين اعاله بالح�شور 

بنف�شهما او بوكيل عنهما لجل�شة 2016/11/14م.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

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

المدعي: �شركة عبدالهادي العفو. المدعى عليهما: �شركة بيتون وروباو �س.ت 71293
العنوان: �شقة 31 مبنى 240 طريق 3306 المنامة 333. روبرت تيميان 751001767. �شقة 41 
وقدرة  بمبلغ  المدعى عليهما  الزام  الدعوى: طلب  المنامة 333�شفة  مبنى 240 طريق 3306 

67139/746 دينارًا والر�شوم والم�شاريف والفوائد ومقابل اتعاب المحاماة.
بالح�شور  اعاله  المذكورين  عليهما  للمدعى  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بنف�شيهما او بوكيل عنهما لجل�شة 2016/11/14م.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.8/05402/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عبدالرحمن  زينات  المدعي:  وكيل  المتكاملة.  الإ�شكانية  للحلول  �شكنا  �شركة  المدعية: 
المن�شوري. المدعى عليه: KHALED EZZEDINE، جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى 
:730 طريق :2033، مجمع: 520 باربار. مو�شوع الدعوى: احالل المدعية من اللتزام الوارد 

بالبندى ال�شابع ع�شر من عقد البيع مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه الأول المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعـوى:.6/304/2015/02
اإثبات.ملكية.العقار

و  المدعين محمد كاظم عبداهلل كاظم  باأن  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأقاموا الدعوى رقم 6/304/2015/02 �شد  غيره وكيلهم المحامي عبدالجليل الخنيزي. قد 
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المدعى عليه جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. طالبين فيها اثبات ملكيتهم للعقار الكائن في 
توبلي من المنامة بيت 710 طريق 723 توبلي 707 وذلك با�شم المدعين وفقا للفري�شة ال�شرعية 

رقم 2011/733 والبالغ م�شاحته 222 متر مربع.
   لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/5 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى::.7/10141/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة
اينا�ص.علي.علوي.�شرب

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفاة اينا�س علي علوي �شبر، الرقم 
اأن  عليه  باأية حقوق  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي: 730704343. 
يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/9 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى::.3/15603/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

paul.xavier

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى paul Xavier. الرقم ال�شخ�شي: 
491206160. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/7 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى::.9/15810/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
علي.جعفر.ح�شني.علي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى علي جعفر ح�شين علي ورقمه 
ال�شخ�شي 600127290. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى 

اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/7 لنظر الدعوى
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى::.9/15720/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

�شلمان.ابداح.�شرور.جوهر
جوهر  �شرور  ابداح  �شلمان  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ورقمه ال�شخ�شي 670802310. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/7 لنظر الدعوى
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى::.8/15248/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

محمد.ال�شالح.فرج.عيادي
عيادي  فرج  ال�شالح  محمد  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ورقمه ال�شخ�شي 440801141. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/7 لنظر الدعوى
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى::.9/5480/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

مهدي.محمد.ابراهيم.اأحمد.النجار
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى مهدي محمد ابراهيم النجار. 
الرقم ال�شخ�شي: 701001410 فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. 
وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى

قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.7/4680/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفاة

فاطمة.عبدالرحمن.خلف.بور�شيد
خلف  عبدالرحمن  فاطمة  المتوفاة  تركة  فتح  عن  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
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بور�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 260001317. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية 
حقوق عليها اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل 
من في ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/12 لنظر 

الدعوى
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى...................................................

رقم.الدعوى::.9/01414/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عبدعلي مختار علي فتحي. وكيل المدعي: هدى را�شد المهزع. المدعى عليه: عبدالنبي 
محمد ن�شر اهلل حيدر. الرقم ال�شخ�شي: 510104282. بوا�شطة الوكيل ر�شاد ال�شوربجي مكتب 
24 مبنى 1 �شارع اأبي ذر الغفاري مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 13066 دينارًا 

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

2016/12/12 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.7/12486/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

عبدالأمري.اأحمد.مهدي.محمد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى عبدالأمير اأحمد مهدي محمد. 
الرقم ال�شخ�شي: 580110656. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته 

دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/12/13 لنظر الدعوى
قا�شي.املحكمة.الكربى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى:.:7/00504/2016/01
تبليغ.باحل�شور

المدعي: بلدية المحرق ويمثلها جهاز ق�شايا الدولة. المدعي عليه: عبداهلل يو�شف عبدالر�شول 
ح�شن. مجهول العنوان. �شفة الدعوى: هدم عقار جزئي.

 لذا تعلن المحكمة الم�شتعجلة الدائرة الولى للمدعي عليه بانه اإذا لم يح�شر او يعين وكيل 
عنه للح�شور لجل�شة 2016/11/17 فاأنها �شوف ت�شير في الجراءات. ليعلم. 

قا�شي.قا�شي.املحكمة.امل�شتعجلة.الدائرة.الولى
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رقم.الدعوى::.9/01177/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: NOMAN ARSHAD ARSHAD ARSHAD ALI. الرقم ال�شخ�شي 881028630. مبنى 
دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 241.667  �شافره. مو�شوع  :4428، مجمع: 944  :1421 طريق 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.6/03151/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 .SHIV JAGGI المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 770443567. مبنى :35 �شقة :22 طريق 3902، مجمع 339 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 79.468 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.2/04108/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
طريق   2214 مبنى   .680112090 ال�شخ�شي:  الرقم  البوعينين.  طوق  جا�شم  �شاهين  اأحمد 
:549، مجمع: 905 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.288 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/04331/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعي:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
عليه: طالل عبدال�شاحب يو�شف من�شور �شند. الرقم ال�شخ�شي: 840109768. مبنى 1477 
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طريق :5339، مجمع: 553 البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241.374 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.9/02653/2016/02

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

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 253.295 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.6/04087/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 920109284. مبنى :339 طريق 404، مجمع:  الرقم  ال�شواد.  ح�شين يو�شف علي 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   176.839 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  القرية.   604

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.1/01721/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ر�شا اأحمد يو�شف اأحمد زليخ. الرقم ال�شخ�شي: 870500660. مبنى 1003 طريق 1227 
مجمع 412 الديه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 83 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.8/03729/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد جا�شم محمد جوهر. الرقم ال�شخ�شي: 630100977. مبنى :796 �شقة :5 طريق 
:213، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 67.8 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/20105/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SAIDI YOUSIF AMRI. الرقم ال�شخ�شي: 591100533. مبنى 2926 �شقة 15 طريق 
4652 مجمع 346 الجن�شية تنزانيا. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2340.147 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/19223/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 1256 طريق   912 مبنى   .890813094 ال�شخ�شي:  الرقم  حاج.  فرحان  علي  اأحمد  عليه: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   92 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  مجمع1888. 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى::.1/16420/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: علي 
�شالح ابراهيم مرهون. الرقم ال�شخ�شي: 930203909. مبنى :709 طريق 3325، مجمع: 633 
المعامير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 323.427 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.2/15761/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   1205 مبنى   .840804598 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شين.  محمد  عبدالر�شا  محمد  عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   409.159 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .468 مجمع   ،508:

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.1/02304/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RAHUL KIZHAKKEVALLAYIL RAVEENDRAN. الرقم ال�شخ�شي: 870196693. 
مبنى :1151 �شقة :22 طريق :615، مجمع: 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.788 

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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.1/05297/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: عادل جعفر عبدالر�شول �شلمان الحداد. مبنى 205 طريق 535 مجمع 1205 مدينة حمد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 579.649 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.9/03543/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: اأحمد كامل عبدالوهاب محمود. مبنى :532 �شقة :11 طريق :210 مجمع: 302 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3704.757 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.2/06537/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اأحمد زكي ح�شين حلمي ال�شعدني. مبنى :281 �شقة :339 طريق :1805، مجمع 318 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 142.021 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.2/03296/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 608 مجمع   808 طريق   330: مبنى   .JAFFAR ALI YUSUF YUSUF ALSAWAD عليه: 
واديان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1379.225 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى::.5/03322/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: موؤ�ش�شة محمد محمد علي عبداهلل محمد ل�شاحبها محمد محمد علي عبداهلل. مبنى 
:341 طريق :25، مجمع: 232 الدير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 649.034 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.5/07015/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: GOLGAR SIRAJ MIAH. مبنى 804 طريق 506 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 244.131 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.4/03474/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: فاطمة ابراهيم نعمه اهلل علي ح�شن. مبنى :2187 طريق :2128، مجمع 321 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 232.956 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.5/02073/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   327 مجمع   ،2728: طريق   13: �شقة   1456: مبنى  رزق.  اأحمد  محمد  حمدى  عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 276.064 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.6/06535/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
خالد عبداهلل جل محمد البلو�شي. مبنى :3639 طريق :2155، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 171.228 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.5/05779/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه:  BAJEESH RAMALAYAM. مبنى :1065 طريق :1065، مجمع 306 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 245.935 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.2/17607/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 871004763. مبنى 190 طريق  الرقم  ال�شموم.  اأحمد  زينب علي عبداهلل  عليها: 
:3806، مجمع: 438 القلعة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 98.728 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى::.5/05765/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   303 مجمع:   2196 طريق   2312: مبنى   .ZAHANGIR ABDUL KUDDUS عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 274.96 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.5/05698/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
PRATHAP KUMAR DOURLA. مبنى :489 طريق :418، مجمع 904 الرفاع الغربي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 382.22 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.6/21315/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالهادي عبداهلل اأحمد جا�شم. مبنى :1 طريق :4038، مجمع: 540 الدراز. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 72.793 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.6/03053/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه محمد 
مو�شوع  �شلماباد.   708 مجمع:   ،1207: طريق   645: مبنى  �شم�شي.  ح�شين  غلوم  غلوم  ر�شا 

الدعوى: طلب مبلغ 77.988 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 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.5/05877/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
HARBINDER PALL. مبنى :778 �شقة :2 طريق :3919، مجمع: 339 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 86.2 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.6/00038/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعي: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: را�شد خالد 
عبداهلل الجودر. مبنى 550 �شقة 22 طريق 1111 مجمع 729 جرداب. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 72.35 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.6/16244/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه محمود  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
عادل عبداهلل اأحمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 870704036. مبنى :1192 طريق 1432، مجمع: 
814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 101.5 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/01/29 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.3/21101/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 AJAY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
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KUMAR. مبنى :143 طريق :41، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى 230.97 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.8/01625/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعي:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JOHNNET BANCOD ABANES. مبنى :693 طريق :1122، مجمع: 311 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 186.99 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.2/05274/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليه: جعفر ح�شين  ليلى جا�شم جواد.  المدعي:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
اأحمد ن�شيف. مبنى 10 طريق 3401 مجمع 634 المعامير. مو�شوع الدعوى 65.55 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.4/07119/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الدعوى: طلب  العنزي. مبنى :2891 طريق :1439، مو�شوع  عليه: في�شل محمد رجا �شاحي 

مبلغ 337.221 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى::.4/20621/2015/02
تبليغ.باحل�شور

 AMIR المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
HAFEEZ. مبنى :359 طريق :515، مجمع: 305 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 367.234 

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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/02491/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD RAZZAQ. مبنى :1669 طريق :229، مجمع: 302 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 288.563 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.8/02502/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه م�شعب 
اأحمد. مبنى :4119 �شقة :17 طريق :1173، مجمع: 711 توبلي مو�شوع الدعوى:  اأحمد  ر�شا 

طلب مبلغ 272.544 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/00805/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه يزن 
�شالم �شبحي الكردي. مبنى :1421 طريق :4428، مجمع: 944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 73.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.4/03054/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه جعفر 
الدعوى: طلب  النويدرات. مو�شوع  اأحمد مطر ن�شيف. مبنى 1491 طريق 4323 مجمع 643 

مبلغ 77.917 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.4/02521/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليه محمد  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ح�شين يون�س. مبنى :1662 �شقة :1 طريق :2144، مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 70.95 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.7/05876/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
BIJUMON KALLUKKARAN PAPPACHAN. مبنى :1197 طريق 616 مجمع: 306 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 85.067 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 30-01-2017 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.1/01444/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   318 مجمع   ،1862: طريق   155: �شقة   3625: مبنى   .ZAHID SHAHZAD KHAN
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 256.78 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/01378/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MOHAMMED AJAZ. مبنى :822 �شقة :12 طريق :1613، مجمع: 216 المحرق

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 460.109 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.6/03036/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه يو�شف 
دحان على م�شلح الفاردي. مبنى :9998 �شقة :21 طريق :321، مجمع: 903 الرفاع ال�شرقي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 413.962 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة.

رقم.الدعوى::.1/03033/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه اأحمد 
خ�شر جا�شم عبيد الثامر. مبنى :1457 طريق :1817، مجمع: 1216 مدينة حمد

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 453.54 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى::.1/21312/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MANUEL BERNARD SEMANA SEMANA BARAO. مبنى :119 طريق 4001، مجمع: 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 251.426 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   340
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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.4/20604/2015/02

تبليغ.باحل�شور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 337 مجمع:   3713 طريق   670: مبنى   .MANSOOR VALCANDATHIL MUHAMMED

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   501.02 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة. 
المحاماة.

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

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.9/04112/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه �شاكر 
�شلمان علي محمد. مبنى :1249 طريق :2833، مجمع: 328 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 385.782 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/02439/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
بني جمرة.  :6 طريق :4341، مجمع 543  �شقة  SYLVIA URSULA GRESS. مبنى :1215 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.921 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.1/03341/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى  تيليكوم. وكيل المدعية:  المدعية: �شركة مينا 
عليه: عي�شى غلوم ر�شا عبداهلل ديري. مبنى :336 طريق :329، مجمع: 304 المنامة مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 99.126 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/03494/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعي:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عليه: ح�شين محمد مح�شن زهير مكي. مبنى :583 طريق :1429، مجمع: 414 الديه

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88.871 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.8/00250/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة. مو�شوع  :1204، مجمع: 312  :194 طريق  ديتا. مبنى  بيران  ميان خان  رزاق  محمد 

الدعوى: طلب مبلغ 308.88 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة.
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رقم.الدعوى::.8/06016/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: DEVI LESTARI BT ENEM KARNA. مبنى :304 طريق 2904 مجمع: 329 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 226.957 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.6/05840/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: KRISHNA PRASAD POO MADATHIL. مبنى 1777 �شقة 2 طريق 1831. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 329.503 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/06006/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الهملة. مو�شوع الدعوى:  BABUL NEAMAY. مبنى :2111 طريق :90، مجمع: 1014  عليه: 

طلب مبلغ 166.722 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.7/05599/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: موزه �شعيد مبارك البنعلي. مبنى :249 طريق :608، مجمع: 106 الحد. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 380.152 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.1/20757/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  ال خليفه.  ال�شيخ حمد عبداهلل محمد  المدعي:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
طريق   1080: مبنى   .790406489 ال�شخ�شي:  الرقم  مراد.  عبداهلل  عبا�س  �شهربان  عليها: 
الر�شوم  مع  دينارًا   78.848 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جرداب.   729 مجمع:   ،2930:

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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.6/04090/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
الغربي.  الرفاع   910 مجمع:   ،1005: طريق   75: مبنى  خليفه.  ال  عبداهلل  حمد  هيا  ال�شيخه 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 147.171 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة.
رقم.الدعوى::.9/03320/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شركة �شرت للمقاولت. مبنى :118 طريق :84، مجمع: 531 المرخ مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 757.379 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/02148/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
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فاطمة علي غلوم عبداهلل الجعفري. مبنى :1946 طريق :4562، مجمع: 754 بورى. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 229.242 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.8/06856/2016/02

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

عليه: خالد اأحمد محمد عبدالرزاق ال�شيخ. مبنى :23 طريق :41، مجمع322
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 728.45 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.4/05581/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمود ع�شكر جاللي. مبنى :54 �شقة :14 طريق :4003، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 246.71 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

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

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ASARAPPULIGE ASHAN HASTHIKA HASTHIKA FERNANDO. مبنى :819  عليه: 
طريق :408، مجمع: 338 المنامة. مو�شوع الدعوى 369.75 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى::.1/06806/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبدالنبي �شعيد عبداهلل اأحمد مبارك. مبنى :583 طريق :2613، مجمع: 736 عالي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 126.791 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/02207/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي:  عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SHAHUL HAMEED MOHAMED MOHAMED JAFARULLAH مبنى :981 طريق :1346، 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   358.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   213 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.9/01244/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: VALENTIN NEAGU. مبنى :646 طريق :2411، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 254.46 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.4/03460/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ABDUL HAMEED IBRAHIM. مبنى :218 طريق :605، مجمع 706 �شلماباد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 292.406 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.4/02261/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عماد مكرم عبدالعزيز دبور. مبنى :105 طريق :7303، مجمع: 473 ابو�شيبع. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 226.7 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.2/03315/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: علي عبداهلل علي عبداهلل الخردوي. مبنى :2130 طريق :848، مجمع 608 واديان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1331.584 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.3/04181/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
عليها: georgia real estate co. مبنى :174 طريق :8، مجمع: 706 �شلماباد مو�شوع الدعوى:  

224.206 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.8/08803/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: KAMAL MOJIBUR. مبنى :2618 طريق :2492، مجمع: 303 المنامة. مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 272.408 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.4/03457/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
اأحمد ح�شين. مبنى :2079 طريق :1138، مجمع: 211 المحرق. مو�شوع  اأحمد  عليه: ح�شين 

الدعوى: طلب مبلغ 305.197 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 2017/01/30 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.4/20439/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: اأحمد عبدال�شالم طه اأبوجبين. مبنى :196 طريق :1906، مجمع: 319 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 240.06 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.1/00780/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: FAHEEM AHMAD LIAQAT LIAQAT ALI. مبنى 2300 طريق :8544، مجمع: 985 
ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 231.458 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى::.9/07772/2014/02
تبليغ.باحل�شور

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

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

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.2/03038/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه علي 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جو.   960 مجمع:   ،6010: طريق   420: مبنى  نا�شر.  محمد  علي 

550.53 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 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.2/07535/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: STANLEY BROWN JR. الرقم ال�شخ�شي: 890423725. مبنى 1 طريق �شارع الجفير 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   304.632 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   342 مجمع 

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

جل�شة 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/07615/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JIMMY FARID RAFIEE. الرقم ال�شخ�شي: 721224016. مبنى 967 طريق :4020، 
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مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 119 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.8/03648/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: LAURO JR PENA PENA GARCIA. مبنى :166 طريق 4005 مجمع: 340 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 511.519 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.8/01849/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
باربار.   518 مجمع   1832: طريق   8: �شقة   1217: مبنى   .NICHOLAS PETER ATKINS

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 239.499 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.4/09084/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شليم يحيى النور. الرقم ال�شخ�شي: 201507901. مبنى :1233 طريق 2111، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 335.127 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   321

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى::.3/21177/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه: محمد  المدعى  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
في�شل ميرزا علي المولني. مبنى :1551 طريق :1920، مجمع: 1019 دم�شتان مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 74.47 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.3/00809/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
 .DANUSHKA NILUSHAN KODITHUWAKKU KODITHUWAKKU ARACHCHI

مبنى :969 طريق :635، مجمع2026. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 87.267 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.3/01104/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   314 مجمع:   336: طريق   22: �شقة   138: مبنى   .MUHAMMAD USMAN عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 172.293 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.1/18216/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: �شامي �شريف اأحمد التركي. الرقم ال�شخ�شي: 710801246. مبنى 127 طريق :2153، 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 315.012  المنامة. مو�شوع  مجمع: 321 



109
العدد: 3285 - الخميس 27 أكتوبر 2016

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.7/15960/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 ،345: طريق   345: مبنى   .841040044 ال�شخ�شي:  الرقم   .VENKATESAN KRISHNAN

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   488.398 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي.   255 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.7/13612/2015/02

تبليغ.باحل�شور
 RAQUEL عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
:2834 مجمع: 228  :24 طريق  �شقة   2324: مبنى  ال�شخ�شي: 730359441.  الرقم   .MALIT

الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.321 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.7/00774/2016/02

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

طلب مبلغ 236.466 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى::.8/01902/2016/02
تبليغ.باحل�شور

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

مبلغ 238.556 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/20386/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: WAHEED ALI. مبنى :1301 طريق :123، مجمع: 301 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 347.736 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.7/19832/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
المنامة.   306 مجمع:   504: طريق   1346: مبنى   .MARICEL VALLEJO MARFIL عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 582.468 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.3/19493/2015/02

تبليغ.باحل�شور
 YASSIN المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
:1754 طريق  مبنى  ال�شخ�شي 840942214.  الرقم   .SALEH JAMA JAMA MOHAMED

:5434، مجمع: 254 قاللي. مو�شوع الدعوى 88 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.8/20177/2015/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المحرق.   213 مجمع   ،1307: طريق   39: مبنى   .MALIK FIAZ UL HAQUE عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 277.323 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.8/19286/2015/02
تبليغ.باحل�شور

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

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 325.989 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.3/20451/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
new wave. مبنى :56 �شقة :8 طريق :306،�شارع ا�شامة بن زيد مجمع: 326 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 432.327 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
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رقم.الدعوى::.4/13295/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم جواد. المدعى عليه: �شركة ترونيك�س 
لالإلكترونيات. الرقم ال�شخ�شي: 65001. مبنى :662 طريق :1311 مجمع 913 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118.75 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/16984/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،359: طريق   75 مبنى   .890734356 ال�شخ�شي:  الرقم   .BASHARAT LAL DEEN عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 323.251  المنامة. مو�شوع  مجمع: 321 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.2/13931/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RODINO MANALILI DAVID. الرقم ال�شخ�شي 511001142 مبنى :684 طريق :2411، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   799.266 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع 

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

جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.5/17760/2015/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  �شعبان.  ح�شن  عبدالعزيز  طالل  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
 ،2613 طريق   531: مبنى   .861233018 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شالح.  �شالم  �شليمان  محمد 
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مجمع: 226 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 94.8 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.9/05768/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 ،2316: طريق   2431 مبنى   .MOHAMMAD MAMUN BILLAH BILLAH RASHID عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   249.415 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.2/05694/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BERNADY PASCO MAGDALE. مبنى :23 طريق :3601 مجمع: 623 العكر. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 206.141 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.8/10488/2015/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MUHAMMADIRFAN. الرقم ال�شخ�شي: 910142882. مبنى 589 طريق :210، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   606.86 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.1/02433/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MOHOMED AZMIN SOURJAH. مبنى :1837 طريق :4047، مجمع 340 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 272.68 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.1/02772/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MARLENE LUIS DECANO. مبنى :80 �شقة :22 طريق :351، مجمع: 326 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 265.268 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/00658/2016/02
تبليغ.باحل�شور

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

مبلغ 256.438 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 2017/01/02 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.8/20650/2015/02
تبليغ.باحل�شور

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

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/02 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة
رقم.الدعوى::.6/00542/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعى  الحايكي  ح�شن  عي�شى  �شلمى  المدعية:  وكيل  البحرين.  ميناتيليكوم  �شركة  المدعية: 
عليه: علي اأحمد حبيل ح�شن. مبنى :506 طريق :217، مجمع: 602 مهزه مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 108.633 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 2016/12/21 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.اخلام�شة

رقم.الدعوى::.9/13800/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: فهد اأحمد علي الحوري. مبنى :435 طريق :1513، مجمع: 815 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 103.4 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.7/13802/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خالد عبدال�شتار محمد حامد. مبنى :39 �شقة :14 طريق :2601، مجمع 326 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100.548 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى::.9/13782/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: HANI DRPLJANIN. مبنى 646 طريق 2411 مجمع 324 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 429.754 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.7/13783/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرفاع   906 مجمع   89 طريق   1812 مبنى   .AJITH KAVUPRA THAZHATHETHIL عليه: 
الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 964.788 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.3/13785/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: جبر عبداهلل جبر عو�س. مبنى :1413 �شقة :23 طريق :145، مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.1/13786/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMED ABDURAHMAN KALLAYIL. مبنى :36 �شقة 21 طريق :352، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   969.991 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   326
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اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.8/13788/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: خالد �شالح محمد المناعي. مبنى :4129 طريق :5464، مجمع: 204 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3421.824 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.2/13794/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  عراد.   244 مجمع:   ،4430: طريق   1261: مبنى  بابا.  خان  علي  اأحمد  امينه  عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ 611.58 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.5/13672/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
خدمات ابراهيم مو�شى للتبريد والتكييف. مبنى 171 طريق 429 مجمع 704 �شلماباد ل�شاحبها 
ابراهيم مو�شى �شلمان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 104.553 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى::.9/13781/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ابراهيم �شبحي نبوي عبدالحميد. مبنى 1399 طريق 3249 مجمع 432 كرباباد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1028.717 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.4/13860/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،229: طريق   1669: مبنى   .IMRAN ULLAH BUTT عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 231.037 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.9/13863/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
�شناب�س.   408 مجمع:   837: طريق   21: �شقة   921: مبنى   .LAVANYA PRAKASAM عليه: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 326.299 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى::.7/13864/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 

عليه: ح�شن �شفوان ح�شن علي. مبنى 758 طريق 3625 مجمع 326 المنامة
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 67.667 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.1/13867/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 253 :5341 مجمع:  :11 طريق  �شقة   539: مبنى  المريخي.  �شعيد جمعه  �شالم  م�شاعل  عليه: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   79.8 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي. 

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

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.9/13871/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  التويجريالمدعى  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
اإبراهيم اإبراهيم علي. مبنى :241 �شقة :41 طريق :808، مجمع: 308 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 165.441 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.9/13918/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد �شادق علي اأحمد علي بحر. مبنى :1316 طريق :4321، مجمع 643 النويدرات. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 266.292 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى::.7/13637/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعى  اآل خليفة.  ال�شيخ حمد عبداهلل محمد  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
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عليه: MD ANAMUL HASAN MD RUHUL AMIN. مبنى :816 طريق 1032، مجمع: 310 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 53.019 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.5/13638/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى  تيليكوم. وكيل المدعية:  المدعية: �شركة مينا 
عليه: ZAFEER AHMED ABDUL QADEER. مبنى :112 طريق :151 مجمع 548. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 65.767 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.7/13640/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عليه: DHAMMIKA SENEVIRATHNA RATTOTAGEDARA مبنى :26 طريق :81، مجمع: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   86 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   306

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.1/13643/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى  تيليكوم. وكيل المدعية:  المدعية: �شركة مينا 
عليه: MOHAMMED SUHAIL AZIZ. مبنى :301 طريق :413، مجمع 204 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 42.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.9/13644/2016/02
تبليغ.باحل�شور

ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى  تيليكوم. وكيل المدعية:  المدعية: �شركة مينا 
منطقه   ،1818 طريق   11: �شقة   1818: مبنى   .ABDUL LATIF KUSIN BILLONES عليه: 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 55.867  الدعوى: طلب  مو�شوع  الحورة. 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.2/13942/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 GEORGIOS المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه 
PANAGIOTOU. مبنى :1233 �شقة :22 طريق :5043 مجمع 450 المق�شع. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 3471.681 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.3/14273/2016/02
تبليغ.باحل�شور

كابيتال  بنك  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
المنامة. مو�شوع الدعوى 873.67  يونيون. مبنى :95 �شقة :111 طريق :1702، مجمع: 317 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.9/14445/2016/02
تبليغ.باحل�شور

جا�شم  منى  عليها:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
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مبارك الخويطر العجمي. الرقم ال�شخ�شي: 751104272. مبنى :397 طريق :407 مجمع: 304 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 666.841 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.9/14431/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه جا�شم 
�شقر محمد �شقر الرويعي. مبنى 32 طريق 1907 مجمع 931 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 453.034 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.1/14436/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه عدنان 
مطر العبد الحمد. مبنى :1072 �شقة :14 طريق :3620، مجمع: 436 ال�شيف

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 461.823 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.9/14440/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
KENNETH LEE POWELL. مبنى :3 طريق :382، مجمع: 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 459.562 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى::.6/14442/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   324 مجمع   ،2445: طريق   91: �شقة   3136: مبنى   .CHRISTOFOROS PANOS

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 459.405 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.2/14461/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 SERGIO المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
CESAR SANDOVAL. مبنى :2 طريق :382، مجمع: 342 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.4/14409/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى عليه: ح�شين ح�شن علي  تليكوم. وكيل المدعية: فوؤاد قريني�س.  المدعية: �شركة مينا 
اأحمد. مبنى :3464 طريق :2358، مجمع: 623 العكر. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 145.193 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.9/14432/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
RAMON DUMANLANG ZAMORA. مبنى :483 �شقة :11 طريق 813 مجمع 308 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 457.143 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.5/14434/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ح�شام 
الدين فرحات اأحمد طلحه. مبنى :596 طريق :1457، مجمع: 414 الديه مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 461.958 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.8/14438/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه عبداهلل 
اأحمد البنخليل. مبنى 127 �شقة 16 طريق 3395 مجمع 933 الرفاع ال�شرقي.  اأحمد عبداهلل 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 460.119 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
رقم.الدعوى::.6/14344/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية فوؤاد قريني�س. المدعى عليها: �شاره يو�شف اأحمد 
عبدالرحمن خادم. مبنى :1875 طريق :624، مجمع: 1206 مدينة حمد مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 110.421 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.4/14345/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم البحرين. وكيل المدعي فوؤاد قريني�س. المدعى عليه: رائد محمد 
جا�شم محمد خليل. �شقة :11 طريق :1532، مجمع 3332. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 89.824 
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دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.2/14346/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعي فوؤاد قريني�س. المدعى عليه: �شماح �شمير محمود 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  النويدرات.   646 :4670، مجمع:  :4173 طريق  مبنى  ال�شاعاتي. 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.3/14337/2016/02
تبليغ.باحل�شور

اأحمد  المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية فوؤاد قريني�س. المدعى عليها: مروه فريد 
دينارًا مع  الدعوى 95.308  بور�شيد. مبنى 1050 طريق :4427، مجمع: 244 عراد. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.7/13654/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ROMELIA TABILAS CABRERA. مبنى :1386 طريق :3431 مجمع 334 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 75.345 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة
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رقم.الدعوى::.1/13657/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه �شمير 
طلعت غالب جرج�س. مبنى :3369 طريق :2845، مجمع: 428 �شاحية ال�شيف

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 256.229 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.9/14051/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   312 مجمع:   ،2143: طريق   11: �شقة   2839: مبنى   .MUHAMMAD WAHEED

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 533.885 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.4/13650/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها الأهلية 
ل�شاحبها/  المنامة   318 مجمع   1802 طريق   19 مبنى  والعالن.  والدعاية  العامة  للعالقات 
الر�شوم  مع  دينارًا   1011.524 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  علي.  ا�شماعيل  عبدالكريم 

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

جل�شة 2016/12/26 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الرابعة

رقم.الدعوى::.9/14608/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني.  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
 3730.56 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الحد.   105 مجمع:  الحماد.  ح�شن  علي  لولوه  عليها: 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى::.2/14203/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعى  فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني.  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
عالي.  :30، مجمع: 732  :49 طريق  مبنى  العو�شي.  ابراهيم محمد  عليه: محمد عبدالرزاق 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2928.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى::.9/14607/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني.  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
المنامة.  عليها: زينب عبدالغني علي محمد مرهون. مبنى :328 طريق :1910، مجمع: 319 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4663.57 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة

رقم.الدعوى::.9/14493/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: FATIMA TAO-ADEN DARGO. وكيل المدعية: ح�شين علي تركي ح�شين متروك. 
 324 مجمع:   ،2414: طريق   864: مبنى   .MELFE PERALTA GALAGAR عليه:  المدعى 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   4000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة. 

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

جل�شة 2016/11/28 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
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رقم.الدعوى::.9/13983/2016/02
تبليغ.باحل�شور

 UNNIKRISHNA PANICKER المدعي: عبدالعزيز مو�شى عي�شى الدو�شري. المدعى عليه: 
ANIL KUMAR. الرقم ال�شخ�شي: 700210458. مبنى :16442 �شقة :3 طريق :4351، مجمع: 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   660 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شند.   743
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/11/27 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثالثة
رقم.الدعوى::.9/12803/2016/02

تبليغ.باحل�شور
ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعية:  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
اأحمد حماده. مبنى :1140 طريق :1727 مجمع 917  المدعى عليها: لطيفه محمد  الوداعي. 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 839.159 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�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى::.9/11983/2016/02
تبليغ.باحل�شور

عليه:  المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  المدعية:  وكيل  التجارة.  �شباب  بيت  المدعي: 
الر�شوم  مع  دينارًا   2280 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المجيهلي.  ال�شغير  غاب�س  ال�شغير 

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

جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى::.9/12096/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: بوابة المعدات الحديثه. وكيل المدعية: طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليها: 
فرح يون�س حاجي بدر غلوم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1001 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
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ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية.

رقم.الدعوى::.9/12177/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: بوابة المعدات الحديثة. وكيل المدعية: طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليها: 
�شاره ال�شيد مهدي �شادق ح�شين عبدالر�شا. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 936 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى::.6/12495/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: بوابة المعدات الحديثه. وكيل المدعية: طيبه اأحمد ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: 
محمد عليوي ما�شي العنزي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 513 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى::.7/12178/2016/02
تبليغ.باحل�شور

اأحمد حميد. المدعى عليها:  اأحمد ايوب  الدار لالإلكترونيات. وكيل المدعية: طيبه  المدعية: 
ارخي�شه خمي�س محمد �شويلم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 570 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 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية
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رقم.الدعوى::.5/12098/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  المدعية:  وكيل  الحديثه.  المعدات  بوابة  المدعية: 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 2318 دينارًا مع  �شلمان كاظم. مو�شوع  اأحمد مكي  اقبال  عليها: 

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

جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى::.4/12384/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعى  حميد.  اأحمد  ايوب  اأحمد  طيبه  المدعية:  وكيل  الحديثة.  المعدات  بوابة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 3250  الدعوى: طلب  نور. مو�شوع  ابراهيم محمد  توفيق  عليها: منى 

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

جل�شة 2016/12/05 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الثانية

رقم.الدعوى::.2/11334/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعة: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي المدعى عليها: 
غاده �شامي ح�شن اأحمد. الرقم ال�شخ�شي: 690810725. مبنى :519 طريق 515، مجمع: 505 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  مبلغ 3993.78  الدعوى: طلب  مقابة. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/12/01 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.9/09884/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: وهيب اأحمد محمد امين الخاجه. وكيل المدعي: عادل عبداهلل بوعلي. المدعى عليه: 
ABDULKARIM MOHAMMAD FAHAD. الرقم ال�شخ�شي 720836743. مبنى :4529 �شقة 

:55 طريق :2466، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 دينار مع الر�شوم 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/01 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.9/10672/2016/02
تبليغ.باحل�شور

محمود  عليه:  المدعى  بور�شيد.  فرج  عي�شى  المدعي:  وكيل   .AHMAD HUSSAIN المدعي: 
محمد ابراهيم علي. مبنى 430 طريق 1337 مجمع 813 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1330 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/01 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.9/11028/2016/02
تبليغ.باحل�شور

تقي.  عبدالقادر  �شالح  عارف  المدعي:  وكيل   .ABDULAZEEZ PANAKKADAN المدعي: 
المدعى عليه: RASHEED KAMARUDEEN. مبنى :3424 طريق 1859، مجمع: 318 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/01 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.3/10319/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عبدالعظيم ح�شن علي محمد علي. وكيل المدعي: فاطمة اأحمد ح�شن كاظم المدعى 
عليه: jens barghorn. مبنى 1252 طريق 77 مجمع 475 ابو�شيبع فيال1 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 2000 دينار  مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/01 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى
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رقم.الدعوى::.9/03038/2011/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: ابراهيم عبداهلل مكي ال�شابوري،علي ابراهيم عبداهلل مكي ال�شابوري. وكيل المدعي: 
اميره مر�شد دند�س.  �شبر �شرف علي ها�شم،  يو�شف  المدعى عليهما:  العري�س.  اأحمد جعفر 
مبنى :9 �شقة :9 طريق :3337، منطقة �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية

رقم.الدعوى::.4/02471/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: جلنار �شلمان اأحمد كيك�شو. وكيل المدعية: هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: 
جهاز  كيك�شو،  اأحمد  �شلمان  نبيل  كيك�شو،  اأحمد  �شلمان  �شامي  كيك�شو،  اأحمد  �شلمان  اأحمد 
الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى 420 طريق 5311 مجمع 553 البديع 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 2016/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.3/05217/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: SAIDUR ABDURRAHMAN. وكيل المدعي: ب�شرى اأحمد عبداهلل رم�شان. المدعى 
عليه: محمد بارخاز. �شلماباد – قال�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4500 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.4/02485/2016/02
تبليغ.باحل�شور

حاجم  اأحمد  اكرم  �شهى  المدعي:  وكيل  الخزرجي.  ها�شم  حاجم  اأحمد  فريد  المدعي: 
الخزرجي. المدعى عليه: فهد محمد ا�شماعيل العو�شي. الرقم ال�شخ�شي 540107433. �شقة 
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16 طريق 1448 مجمع 814 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينار  مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/17 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى::.9/05603/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعي: م�شلح علي م�شعد ال�شيادي. وكيل المدعي: �شهام نا�شر ح�شين �شليبيخ المدعى عليه: 
1- توفيق �شالح مح�شن ال�شيادي2- عبدالمجيد مراد محمد بلو�س. مبنى 157 �شقة 11 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   2900 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.   204 407 مجمع 

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

جل�شة 2016/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.9/06198/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المال،عادل  محمد  ح�شن  محمد  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ح�شن محمد المال، علي ح�شن محمد المال، عبدالله ح�شن محمد المال، نجاة ح�شن محمد 
اأني�شة ح�شن محمد المال. مبنى  المال، زهره ح�شن محمد المال، �شفيقه ح�شن محمد المال، 
مع  دينارًا   3583.745 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   209 مجمع:   ،992: طريق   639

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

جل�شة 2016/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.9/04689/2016/02
تبليغ.باحل�شور

يو�شف  ح�شن  ابراهيم  خليل  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ابراهيم  فوزيه  ربيع،  ح�شين  ابراهيم  علي  ربيع،  يو�شف  ح�شين  ابراهيم  ربيع،عبدالواحد 
ح�شين يو�شف ربيع، انت�شار ابراهيم ح�شن يو�شف ربيع، مبنى :787 طريق :4314 مجمع: 643 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3519.655 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  النويدرات. 
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اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/11/17 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.7/21892/2014/02
تبليغ.باحل�شور

عليه  المدعى  المطوع.  ح�شن  جعفر  محمد  المدعي:  وكيل  جم�شير.  يو�شف  خالد  المدعي: 
CLITIUS NAVIS MICHEAL. الرقم ال�شخ�شي: 680605622. مبنى :106 �شقة 13 طريق 

الر�شوم والم�شاريف  الدعوى: طلب مبلغ 100 دينار مع  المنامة. مو�شوع  :373، مجمع: 308 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 2016/11/14 لنظر الدعوى.

قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى
رقم.الدعوى::.1/11441/2016/02

تبليغ.باحل�شور
المدعى  عبا�س.  نا�شر  جا�شم  ن�شرين  المدعية:  وكيل  ال�شيتي.  التهامي  على  تهامي  المدعية: 
طريق   460 مبنى   .810466503 ال�شخ�شي:  الرقم  محمود.  عبدالوهاب  كامل  اأحمد  عليه: 
:2809، مجمع: 328 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 150 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.5/02185/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعين: علي اأحمد �شلمان اأحمد الكايد، عبا�س علي محمد كايد، عبداهلل اأحمد �شلمان كايد، 
ح�شن اأحمد �شلمان اأحمد كايد، عي�شى اأحمد �شلمان كايد، مكي اأحمد �شلمان اأحمد كايد، امينه 
عليهم:  المدعى  الترنج  عبدالح�شين  جعفر  عمار  المدعين:  وكيل  كايد.  اأحمد  �شلمان  اأحمد 
زينب محمد تقي اأحمد. ناديه اأحمد ح�شن خمي�س. عبا�س علي محمد كايد. فاطمه اأحمد ح�شن 
خمي�س. تقيه �شالح محمد تقي. بلقي�س �شالح محمد تقي خمي�س، نوريه اأحمد ح�شن خمي�س، 
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عزيز اأحمد ح�شن خمي�س، �شعيد اأحمد ح�شن خمي�س، عادل اأحمد ح�شن خمي�س، ناديه �شالح 
محمد تقي، محمد �شالح محمد تقي خمي�س، علي �شالح محمد تقي، �شميح �شالح محمد تقي، 
هيثم �شالح محمد تقي، جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مبنى 230 طريق 405 مجمع: 404 

�شناب�س. 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 2016/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.7/08163/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: نبيل عبدالرحمن محمد الع�شومي. المدعى عليه: 
محمد اأحمد عبداهلل را�شد الحايكي. الرقم ال�شخ�شي: 520051416. مبنى 865 طريق 631 
مجمع 206 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4197.985 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.7/09734/2016/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: مح�شن حميد محمد العري�س. وكيل المدعي: جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان
المدعى عليها: فاطمة عبدالحميد محمد العري�س. مبنى 88 36 طريق 14 مجمع 809 مدينة 
اأتعاب  عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3727.32 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى

رقم.الدعوى::.9/12896/2014/02
تبليغ.باحل�شور

المدعي: عارف ال�شيد عبدالواحد عبداهلل. وكيل المدعي: عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليه: 
PANEMBILLY GOPALAN RANADEEVE. مبنى :3364 �شقة 22 طريق :63، مجمع: 329 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3885.25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/11/16 لنظر الدعوى.
قا�شي.املحكمة.ال�شغرى.املدنية.الأولى



136
العدد: 3285 - الخميس 27 أكتوبر 2016

اإعالنات.اإدارة.اأموال.القا�شرين

اإعالن.20160286
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفاة مدينه محمد علي خ�شير، من �شكنة كرانة، 
تحمل رقم �شكاني 680403728، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركتها، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفاة عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160290
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي عبدالغفور حاكم دين علي دين محمد، من �شكنة 
المنامة، ويحمل رقم �شكاني 570147190 ، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160295
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي ح�شن �شعيد بوحيد الدو�شري، من �شكنة الب�شيتين 
ويحمل رقم �شكاني 520104765، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160298
الرفاع  �شكنة  من   ،  SAMI BABU KHAN المتوفي  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاني 601014278، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.
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اإعالن.20160289
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي عبدالنجيب زكريا عبداهلل محمود، من �شكنة 
مدينة حمد، ويحمل رقم �شكاني 721206549، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم 
طلبا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، 
وبعدها �شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى 

المتوفي عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه،، ليعلم.

اإعالن.20160292
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي جابر عبداهلل ح�شن القمر، من �شكنة مدينة 
حمد، ويحمل رقم �شكاني 631103007، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن.20160296
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي ال�شيد ها�شم عدنان ماجد اإبراهيم، من �شكنة 
المنامة  ويحمل رقم �شكاني 470030674، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه،، ليعلم.

اإعالن.20160300
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفي احمد �شلمان احمد البلو�شي، من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاني 610703919، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبا 
كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن في الجريدة الر�شمية، وبعدها 
�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفي 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.


