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 مر�شوم رقم )82( ل�شنة 2016 
باإلغاء هيئة �شئون الإعالم

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

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

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2010 بتعديل م�شمى وزارة الثقافة والإعالم واإن�شاء هيئة �شئون 

الإعالم،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )17( ل�شنة 2016 بتعديل وزاري،

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

ر�شمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُتلغى هيئة �شئون الإعالم. 

املادة الثانية
يف  عليها  املن�شو�س  الإعالم  ب�شئون  املتعلقة  الخت�شا�شات  كافة  الإعالم  �شئون  وزارة  ُتبا�شر 

القوانني واللوائح والقرارات والأنظمة املعمول بها يف اململكة.

املادة الثالثة
توؤول اإلى وزارة �شئون الإعالم كافة العتمادات املدرجة لهيئة �شئون الإعالم يف امليزانية العامة 
حقوقهم  بذات  الإعالم  �شئون  هيئة  موظفي  جميع  اإليها  وُينَقل  والتزاماتها،  حقوقها  وكافة  للدولة 

ومزاياهم الوظيفية طبقًا لتنظيم الوزارة. 

املادة الرابعة
 يلغى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2010 بتعديل م�شمى وزارة الثقافة والإعالم واإن�شاء هيئة �شئون 

الإعالم، كما ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�شوم.
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املادة اخلام�شة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتـاريـخ: 29 �شفـر 1438هـــ
املوافـق: 29 نوفمرب 2016م
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 مر�شوم رقم )83( ل�شنة 2016
بتنظيم وزارة �شئون الإعالم

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

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

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم هيئة �شئون الإعالم،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )17( ل�شنة 2016 بتعديل وزاري،
وعلى املر�شوم رقم ) 82( ل�شنة 2016 باإلغاء هيئة �شئون الإعالم،

وبناًء على عر�س وزير �شئون الإعالم،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:
املادة الأولى

م وزارة �شئون الإعالم على النحو الآتي: ُتنظَّ
اأوًل: وزير �شئون الإعالم، ويتبعه: 

1( مدير عام وكالة اأنباء البحرين )بدرجة وكيل م�شاعد(.
2( اإدارة الت�شال والت�شويق.

ثانياً: وكيل وزارة �شئون الإعالم، ويتبعه: 
1( اإدارة املوارد الب�شرية واملالية.

2( اإدارة و�شائل الإعالم.
ثالثاً: الوكيل امل�شاعد ل�شئون الإذاعة والتلفزيون، وتتبعه:

اأ( اإدارة التلفزيون. 
ب( اإدارة الإذاعة. 

ج( اإدارة الإنتاج.
د( اإدارة الأخبار. 

رابعاً: الوكيل امل�شاعد لل�شئون الفنية، وتتبعه: 
اأ( اإدارة التقنيات والبث. 
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ب( اإدارة الإر�شال والنقل اخلارجي.

املادة الثانية
ن�س  كل  ُيلغى  كما  الإعالم،  �شئون  هيئة  تنظيم  باإعادة   2013 ل�شنة   )28( رقم  املر�شوم  ُيلغى 

يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الثالثة
على وزير �شئون الإعالم تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتـاريـخ: 29 �شفـر 1438هـــ
املوافق: 29 نوفمرب 2016م
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 مر�شوم رقم )84( ل�شنة  2016
باإن�شاء وتنظيم مركز الت�شال الوطني

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

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

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )47( ل�شنة 2013 باإن�شاء الهيئة العليا لالإعالم والت�شال، 

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

ر�شمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُين�شاأ مركز ي�شمى )مركز الت�شال الوطني( يتبع الوزير املعني ب�شئون الإعالم، وُي�شار اإليه يف 
هذا املر�شوم بكلمة )املركز(. ويجوز اأن يكون للمركز جمل�س اإدارة، ي�شدر بت�شكيله ومدته وحتديد 

اخت�شا�شاته ونظام عمله مر�شوم.

املادة الثانية
يهدف املركز اإلى توحيد اخلطاب الإعالمي احلكومي ِوْفق منهجية عمل وا�شحة يكون من �شاأنها 
�ِشي  اإر�شاء دعائم اخلطاب الإعالمي احلكومي مبا يت�شمنه من خطط وبرامج، واإ�شفاء الطابع املوؤ�شَّ
عليه، واإتاحته للمعنيني به مبا يعربرِّ عن الواقع على امل�شتويني املحلي والدويل، كما يهدف املركز اإلى 
َميُّز يف الت�شال عرب كافة اجلهات احلكومية، والتعريف باأولويات احلكومة عن طريق قنوات  حتقيق التَّ

الت�شال.

املادة الثالثة
يبا�شر املركز كافة املهام وال�شالحيات الالزمة لتحقيق اأهدافه، وبوجه خا�س ما يلي:

ع خطط وا�شرتاتيجيات اخلطاب الإعالمي احلكومي، والإ�شراف على تنفيذها وتطويرها كلما  1- و�شْ
اجلهات  لكافة  احلكومي  والإعالم  الت�شال  ل�شرتاتيجية  التنفيذية  املهام  وتن�شيق  الأمر،  لزم 

احلكومية.
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احلكومية  اجلهات  مع  بالتن�شيق  الأزمات،  اأوقات  يف  والإعالم  الت�شال  واأن�شطة  عمليات  اإدارة   -2
الرئي�شية.

3- الإ�شراف على التطوير املهني وبناء قدرات موظفي وِفَرق عمل الت�شال والإعالم يف كافة اجلهات 
احلكومية، وتقدمي الدعم لها ح�شب احلاجة، بالتن�شيق مع اجلهات املعنية.

ع اآلية ت�شمن تكامل الأجهزة الإعالمية احلكومية من حيث التخطيط والتن�شيق والتنفيذ. 4- و�شْ
ع اآلية ت�شمن الأخذ بزمام املبادرة من خالل التن�شيق امل�شرتك مع جميع اجلهات احلكومية  5- و�شْ
واجلهات املعنية؛ لإعداد املحتوى الإعالمي بكافه اأ�شكاله، واإتاحة اخلطاب الإعالمي احلكومي 

املعربرِّ عن الواقع  للمعنيني به على امل�شتويني املحلي والدويل.
د وجتميع وحتليل الأخبار واملعلومات والبيانات حول مملكة البحرين يف  ع الآليات املنا�شبة لر�شْ 6- و�شْ

الداخل واخلارج، متهيدًا للتعامل معها من خالل و�شائل الت�شال والإعالم احلكومية. 
7- بناء عالقات م�شتمرة مع و�شائل الإعالم املحلية والإقليمية والدولية.

8- الإ�شراف على حت�شني من�شات وو�شائل التوا�شل الجتماعي لكافة اجلهات احلكومية، بالتن�شيق 
مع اجلهات املخت�شة.

ع برامج ات�شال فعالة تغطي املبادرات احلكومية. 9- و�شْ

املادة الرابعة
نائب من ذوي اخلربة والخت�شا�س يف  التنفيذي  للرئي�س  تنفيذي، ويكون  للمركز رئي�س  يكون 

جمال عمل املركز، ويعنيَّ الرئي�س التنفيذي ونائبه مبر�شوم.
املركز،  اأعمال  �شْي  عن  الإعالم  ب�شئون  املعني  الوزير  اأمام  م�شئوًل  التنفيذي  الرئي�س  ويكون 
ويتولى بوجه خا�س اختيار املوظفني باملركز، واإيفاد مندوبني عن املركز حل�شور املوؤمترات واللقاءات 
الدولية والإقليمية، والقيام بالزيارات العملية والعلمية يف الداخل واخلارج يف جمال العمل الإعالمي 

احلكومي.

املادة اخلام�شة
يتكون املركز، ف�شاًل عن الرئي�س التنفيذي ونائبه، من الإدارات الآتية: 

د والتحليل. �شْ 1- اإدارة الرَّ
2- اإدارة الت�شال والعالقات الإعالمية.  

3- اإدارة املكتب الإعالمي.   
4- اإدارة التخطيط ال�شرتاتيجي.
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5- اإدارة الإعالم الرقمي.
املادة ال�شاد�شة

للمركز اأن ي�شتعني مبن يرى ال�شتعانة به من �شركات اأو خرباء من ذوي اخلربة والخت�شا�س 
يف جمال عمله.

املادة ال�شابعة
يكون للمركز اعتماد مايل يدَرج �شمن ميزانية الوزارة املعنية ب�شئون الإعالم، ل�شمان ا�شتمراره 

يف حتقيق اأهدافه.

املادة الثامنة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من اأول 

ال�شهر التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتـاريـخ: 29 �شفـر 1438هـــ
املوافق: 29 نوفمرب 2016م
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 تعميم ب�شاأن
 عطلة ذكرى المولد

النبوي ال�شريف لعام 1438هـ

رئي�س جمل�س الوزراء:
يوم  العامة  وموؤ�ش�شاتها  اململكة وهيئاتها  وزارات  ل  ُتعطَّ ال�شريف،  النبوي  املولد  مبنا�شبة ذكرى 

الأحد الثاين ع�شر من �شهر ربيع الأول 1438هـ املوافق 11 دي�شمرب 2016م.

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

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1438هـ
الـمــــــوافـــــق: 6 دي�شـمـبــــر 2016م



وزارة الداخلية
 قرار رقم )160( ل�شنة 2016

 باإ�شافة الدرَّاجات الآلية الم�شتخدمة في المناطق الوعرة
لأنواع المركبات الواردة بقانون المرور

وزير الداخلية:
املادة  الأخ�س  ل�شنة 2014، وعلى  بالقانون رقم )23(  ال�شادر  املرور  بعد الطالع على قانون 

)4( منه، 
وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن اإجراءات و�شوابط املوافقة على ا�شتياد وا�شتخدام 

اجات املناطق الوعرة ذات الأربع عجالت، درَّ
وعلى القرار رقم )42( ل�شنة 2005 ب�شاأن اإجراءات و�شوابط املوافقة على ا�شتياد وا�شتخدام 

اجات املناطق الوعرة ذات العجلتني والثالث عجالت، درَّ
اجات املناطق  وعلى القرار رقم )55( ل�شنة 2010 ب�شاأن وْقف اإ�شدار املوافقة على ا�شتياد درَّ

الوعرة ذات الثالث والأربع عجالت لال�شتخدام ال�شخ�شي،
ال�شادرة   ،2014 ل�شنة   )23( رقم  بالقانون  ال�شادر  املرور  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

بالقرار رقم )154( ل�شنة 2015،
وعلى القرار رقم )68( ل�شنة 2016 ب�شاأن حاالت و�شروط حْجز املركبات،

وعلى قرار املجل�س الأعلى للمرور يف اجتماعه الثالث والع�شرين بتاريخ 12 يناير 2011،

قرر الآتي:
املادة الأولى

نوع  ل�شنة 2014  بالقانون رقم )23(  ال�شادر  املرور  قانون  دة يف  املحدَّ املركبات  لأنواع  ي�شاف 
اجة(،  )الدرَّ بكلمة  القرار  هذا  يف  اإليها  وي�شار  الوعرة(،  للمناطق  الآلية  اجات  )الدرَّ ي�شمى  جديد 
ر  وُيقت�شَ اأكرث،  اأو  العجلتني  ذات  اآلية  اجات  درَّ هيئة  مة على  امل�شمَّ الآلية  املركبات  تلك  بها  د  وُيق�شَ

ا�شتخدامها بح�شب ت�شميمها على املناطق الربية الوعرة.

املادة الثانية
اجة اأو حائزها اأو امل�شئول عنها - بح�شب الأحوال - بالن�شبة لال�شتخدام  يجب على مالك الدرَّ

ال�شخ�شي، اللتزام بالآتي: 
اجة، وذلك ح�شب اجلدول  اجة مع ال�شعة احلجمية ملحرك الدرَّ 1- َتنا�ُشب الفئة العمرية لقائد الدرَّ

التايل:
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اجةالفئة العمرية ال�شعة احلجمية ملحرك الدرَّ

اأقل من 70 �شم مكعبًامن 7 اإلى اأقل من 12 �شنة 

اأقل من 70 اإلى 90 �شم مكعبًامن 12 اإلى اأقل من 16 �شنة 

اأقل من 70 اإلى اأكرث من 90 �شم مكعبًا16 �شنة فما فوق
 

اجة،  ل امل�شئولية عن �شالمة َمن ي�شتخدمها، والتاأكد من قدرته على ال�شيطرة على الدرَّ 2- التعهد بتحمُّ
اأثناء قيادتها، مع اللتزام بجدول الفئة  ال�شاد�شة من هذا القرار  وارتداء ما تن�س عليه املادة 
العمرية امل�شار اإليه يف البند )1( من هذه املادة، واإل اعُترِب يف حكم ت�شليم املركبة ملن ل يحمل 

رخ�شة قيادة �شاحلة لقيادتها.
3- �شمان عدم ا�شتخدامها على الطرق العامة ويف غي الأحوال املن�شو�س عليها يف هذا القرار، مع 

ل امل�شئولية يف حالة خمالفة ذلك. حتمُّ
اجة على املقطورة اخلا�شة بها يف حال نْقلها على الطرق الرئي�شية، وكذلك عند  4- �شمان نْقل الدرَّ

نْقلها اإلى الأماكن امل�شموح با�شتخدامها فيها.

املادة الثالثة
اجة باالأماكن الرتفيهية ال�شروط االآتية: ُي�شرَتط لتاأجري الدرَّ

1-اللتزام بكل ما ورد من التزامات بالن�شبة لال�شتخدام ال�شخ�شي امل�شار اإليها يف املادة الثانية من 
هذا القرار.

اجة.  2-احل�شول على ترخي�س من الإدارة العامة للمرور ملزاولة تاأجي قيادة الدرَّ
3- احل�شول على موافقة اجلهات احلكومية الأخرى املعنية ح�شب القوانني والأنظمة املعمول بها.

اجة، للدورات اخلا�شة بقيادة هذا النوع من  4- اجتياز امل�شرفني على التدريب يف اأماكن تاأجي الدرَّ
اجات. الدرَّ

5- تواجد اأ�شخا�س متخ�ش�شني لإجراء الإ�شعافات الأولية يف اأماكن التاأجي.

اجة تاأمينًا �شاماًل �شد احلوادث واحلريق. 6- التاأمني على م�شروع تاأجي الدرَّ

املادة الرابعة
اجة يف الأماكن  �س لتاأجي الدرَّ تقوم الإدارة العامة للمرور باإجراء املعاينة الالزمة للمكان املخ�شَّ
اجات ب�شرعاتها املختلفة، ملختلف الفئات العمرية، مع  الرتفيهية، والتاأكد من منا�شبته ل�شتخدام الدرَّ

�شرط توافر املواقف املنا�شبة والكافية ملرتاديه.  
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املادة اخلام�شة
الأماكن  اجة يف  الدرَّ ا�شتخدام  عند  يجب  القرار،  والثالثة من هذا  الثانية  املادتني  مراعاة  مع 

الرتفيهية اأو يف حالة ال�شتخدام ال�شخ�شي، اللتزام بال�شوابط الآتية:
اأرقام ت�شجيل لها  اجة قبل ت�شجيلها يف �شجالت الإدارة العامة للمرور، و�شْرف  اأ- عدم ت�شيي الدرَّ
من  اجات  الدرَّ هذه  وُت�شتثَنى  للمرور.  العامة  الإدارة  من  دة  املحدَّ والبيانات  للموا�شفات  طبقًا 

�شروط التاأمني عليها �شد امل�شئولية النا�شئة من احلوادث املرورية وجتديد �شهادة الت�شجيل.
اأو  التخييم،  ملوا�شم  العليا  اللجنة  دها  التي حتدرِّ التخييم  وموا�شم  اجة يف مناطق  الدرَّ ب- ا�شتخدام 
دها الإدارة العامة للمرور. وُيعترَب ا�شتخدامها يف غي الأماكن والأوقات  املناطق والأوقات التي حتدرِّ

�س بها. دة لها قيادًة ملركبة غي مرخَّ املحدَّ
ج- عدم ا�شتخدام الدراجة خالل الفرتة امل�شائية اإل بت�شريح من الإدارة العامة للمرور ِوْفق ال�شوابط 

دها ل�شمان ال�شالمة املرورية من اأخطار الطريق. التي حتدرِّ

املادة ال�شاد�شة
اجات املن�شو�س عليها يف املادة الأولى من هذا القرار اإل بارتداء التايل  ل يجوز ا�شتخدام الدرَّ

ِوْفقًا للموا�شفات التي حتددها الإدارة العامة للمرور:
اأ( خوذة راأ�س معتَمدة دوليًا.

اجات الآلية. ارة خا�شة بقائدي الدرَّ ب( نظَّ
ج( حذاء طويل.

اجات الآلية. د( معطف ذو يٍد طويلة خا�س بهذه الدرَّ

املادة ال�شابعة
رة فيما عدا ر�ْشم اإ�شدار �شهادة الفح�س وامللكية  اجات من كافة الر�شوم املقرَّ ُتعَفى هذه الدرَّ

ور�ْشم اإ�شدار لوحات اأرقام الت�شجيل.

املادة الثامنة
اجة اإلى �شخ�س  اجة اإخطار الإدارة العامة للمرور يف حالة انتقال ملكية الدرَّ يجب على مالك الدرَّ

اآخر.
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 املادة التا�شعة
بالقانون  مع عدم الإخالل بالعقوبات والتدابي املن�شو�س عليها يف قانون املرور ال�شادر 
رقم )23( ل�شنة 2014 ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )154( ل�شنة2015 والقرارات 
�شه عند خمالفة اأحكام هذا  ذة له، يجوز ملدير عام الإدارة العامة للمرور اأو َمن ينوبه اأو يفورِّ املنفرِّ
�شة  اجة مدة ل جتاوز 90 يومًا، على اأن يتم نْقلها اإلى الأماكن املخ�شَّ القرار، اأْن ياأمر بحْجز الدرَّ
العامة  الإدارة  على  م�شئولية  اأدنى  دون  مرافقتها  اأو  رْفعها  اأو  بت�شييها  �شواًء  املركبات  لإيواء 
اجة فور انق�شاء مدة احلْجز بناًء على طلب من مالكها اأو حائزها اأو امل�شئول  للمرور، وت�َشلَّم الدرَّ
عنها بح�شب الأحوال، فاإذا مل يتقدم �شاحب ال�شاأن لَت�َشلُّم الدراجة بعد ت�شوية الغرامات و�شداد 
ر�شوم ونفقات احلْجز بعد انق�شاء مدته، حُتت�َشب ر�شوم الإيواء ابتداًء من اليوم التايل لنق�شاء 

مدة احلْجز.
اجة خالل 90 يومًا من تاريخ بدء فْر�س ر�شوم الإيواء   فاإذا مل يتقدم �شاحب ال�شاأن لَت�َشلُّم الدرَّ
اجة اأو امل�شئول عنها بكتاب م�شجل بعلم الو�شول احلق يف  اجة، لالإدارة بعد اإعالن مالك الدرَّ على الدرَّ
اجة كافة الغرامات والر�شوم والنفقات،  د من ثمن بْيع الدرَّ بْيعها باملزاد العلني حل�شاب مالكها، وت�شدَّ
وي�شلَّم للمالك باقي الثمن. فاإذا مل يح�شر لَت�َشلُّم باقي الثمن يودع يف خزينة املحكمة. واإذا مل يِف ثمن 
ل الباقي من املالك بالطرق القانونية. فاإذا مل يتقدم  ُيَح�شَّ اجة بتغطية جميع امل�شتحقات،  بْيع الدرَّ

اجة جاز لالإدارة اإتالفها، وحت�شيل امل�شتحقات بالطرق القانونية. اأحد ل�شراء الدرَّ
اجة  ويجوز الإعفاء من ر�شوم الإيواء اإذا راأت الإدارة عذرًا مقبوًل لدى املالك اأو امل�شئول عن الدرَّ

م لَت�َشلُّمها بعد انتهاء فرتة احلجز وزوال �شببه. يف عدم التقدُّ
اجة اأو َمن ينوب عنه حقُّ َت�َشلُّمها قبل البيع اأو االإتالف، ب�شرط اإزالة �شبب احلْجز  وملالك الدرَّ

وت�شديد كافة الغرامات والر�شوم والنفقات. 

املادة العا�شرة
ق  تطبَّ ،كما  اجة  الدرَّ ل�شنة 2014 على  رقم )23(  بالقانون  ال�شادر  املرور  قانون  اأحكام  ق  تطبَّ
اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2014 ال�شادرة بالقرار رقم 

)154( ل�شنة 2015 فيما مل يرد ب�شاأنه ن�س يف هذا القرار.

املادة احلادية ع�شرة
يلغى القرار رقم )27( ل�شنة 2005 ب�شاأن اإجراءات و�شوابط املوافقة على ا�شتياد وا�شتخدام 
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اجات املناطق الوعرة ذات الأربع عجالت، والقرار رقم )42( ل�شنة 2005 ب�شاأن اإجراءات و�شوابط  درَّ
اجات املناطق الوعرة ذات العجلتني والثالث عجالت، كما يلغى  املوافقة على ا�شتياد وا�شتخدام درَّ

كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة الثانية ع�شرة
على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير الداخلية
الفريق الركن

را�شد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شـفــــر 1438هــ
الـمــوافــــــــق:   28 نوفمرب 2016م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
 قرار رقم )75( ل�شنة 2016

 ب�شاأن تخويل بع�ض موظفي الهيئة الوطنية للنِّْفط والغاز
ْبط الق�شائي �شفة ماأموري ال�شَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على القانون رقم )81( ل�شنة 2006 باملوافقة على قانون )نظام( التنظيم ال�شناعي    

د لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، املوحَّ
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 وتعديالته،    

وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 باإن�شاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،   
ْفط والغاز وحتديد  وعلى املر�شوم رقم )78( ل�شنة 2005 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنرِّ   

اأغرا�شها واخت�شا�شاتها،
ْفط والغاز، وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 2016 بتنظيم الهيئة الوطنية للنرِّ   

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 1989 بتنظيم تعبئة وتداول اإ�شطوانات الغازات البرتولية امل�شالة،   
ْفط  ْفط بالهيئة الوطنية للنرِّ وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2006 بت�شكيل ق�شم التفتي�س وقيا�س النرِّ   

والغاز،
ْفط والغاز بالهيئة الوطنية  اإدارة النرِّ وعلى القرار رقم )17( ل�شنة 2006 بتخويل بع�س موظفي    

ْفط والغاز، للنرِّ
ْفط، وبناًء على التفاق مع وزير النرِّ   

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

قرر الآتي:
املادة الأولى

الق�شائي     ْبط  ال�شَّ ماأموري  اأ�شماوؤهم، �شفة  التالية  والغاز  ْفط  للنرِّ الوطنية  الهيئة  ل موظفو  ُيخوَّ
ْفط والغاز باملخالفة للقوانني  بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم يف جمال �شناعة النرِّ

املعمول بها بهذا ال�شاأن، وهم ال�شادة: 
1( �شليمان روحي امل�شي�س.                            

2( عماد اأحمد �شعيد.
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3( عبداجلليل علي عبداهلل.
4( عقيل يو�شف ح�شن.

5( �شليمان يحيى ال�شاري.
6( علي ح�شن جعفر العني�شي.
7( ح�شن اأحمد ح�شن حممد.

8( وليد �شلمان عبداملهدي.
9( نبيل عبداهلل عي�شى.

10( حممد جواد ال�شيخ اإبراهيم.
11( عثمان �شعيد عثمان.

12( في�شل عبدالعزيز مهدي.
13( جمال حممد حاجي.

14(  اإبراهيم يو�شف عبداهلل الدخيل.
15( جعفر عبدعلي طوق.

  
 املادة الثانية 

ْفط والغاز بالهيئة  يلغي قرار وزير العدل رقم )17( ل�شنة 2006 بتخويل بع�س موظفي اإدارة النرِّ
ْفط والغاز. الوطنية للنرِّ

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

 وزير العدل 
 وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 حمـرم 1438هـ
الـمــــوافــــــق: 30 اأكتوبر  2016م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
 قرار رقم )77( ل�شنة 2016

 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل هيئة التحكيم المن�شو�ض عليها
 في المادة )160( من قانون العمل في القطاع الأهلي

ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
 2012 ل�شنة   )36( رقم  بالقانون  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،
املادة  عليها يف  املن�شو�س  التحكيم  هيئة  ت�شكيل  ب�شاأن  ل�شنة 2013   )50( رقم  القرار  وعلى    

)160( من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012،
وعلى القرار رقم )38( ل�شنة 2016 ب�شاأن ا�شتبدال اأع�شاد بهيئة حتكيم العمالية املنو�س عليها 

من املادة )160( من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012،
وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

    قرر الآتي:
 املادة الأولى 

 ُيعاد ت�شكيل هيئة التحكيم املن�شو�س عليها باملادة )160( من قانون العمل يف القطاع الأهلي 
ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم:

1- القا�شي اإبراهيم عبدالرحمن القريني�س  رئي�شًا
2- القا�شي عبدالعزيز ح�شن من�شور نامي  ع�شوًا
3- القا�شي حممد ح�شن البوعينني   ع�شوًا

مًا عن منظمة اأ�شحاب الأعمال كرِّ 4- ال�شيد عادل ح�شن العايل    حُمَ
م منظمة اأ�شحاب الأعمال 5- ال�شيد حممد عبدالوهاب العامر   احتياطيًا لـُمَحكرِّ

ما عن التنظيم النقابي كرِّ 6- ال�شيد عبدالكرمي يو�شف ر�شي   حُمَ
م التنظيم النقابي 7- ال�شيد اأ�شامة �شلمان ح�شن حممد   احتياطيًا لـُمَحكرِّ

مًا عن وزارة العمل كرِّ 8- مي ح�شن الع�شمي     حُمَ
م وزارة العمل 9- ال�شيد علي �شلمان عبداهلل    احتياطيًا لـُمَحكرِّ
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 املادة الثانية 
يلغى القرار رقم )50( ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل هيئة التحكيم املن�شو�س عليها يف املادة )136( 

من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1976.

 املادة الثالثة 
على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

               
 وزير العدل 

 وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 28 �شـفر  1438هـ
الـمـــــوافـــــق: 28 نوفمرب 2016م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
 قرار رقم )78( ل�شنة 2016

 ب�شاأن تخويل بع�ض موظفي اإدارة الِمْلكية ال�شناعية
ْبط الق�شائي بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة �شفة ماأموري ال�شَّ

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
 وعلى القانون رقم )7( ل�شنة 2003 ب�شاأن الأ�شرار التجارية وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )5( 

منه،
ل بالقانون رقم   وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2004 ب�شاأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة، املعدَّ

)14( ل�شنة 2006، وعلى الأخ�س املادة )39( منه،
وعلى القانون رقم )5( ل�شنة 2006 ب�شاأن ت�شميمات الدوائر املتكاملة، وعلى الأخ�س املادة    

)33( منه،
 وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، وعلى الأخ�س املادة 

)28( منه،
 وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 2006 يف �شاأن العالمات التجارية، وعلى الأخ�س املادة )54( 

ل بالقانون رقم )3( ل�شنة 2011، منه، واملعدَّ
ل بالقانون رقم  رات اجلغرافية، املعدَّ  وعلى القانون رقم )16( ل�شنة 2004 ب�شاأن حماية املوؤ�شرِّ

)16( ل�شنة 2006، وعلى الأخ�س املادة )10( منه،
 وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 2015 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي اإدارة الـِمْلكية ال�شناعية بوزارة 

ْبط الق�شائي، ال�شناعة والتجارة �شفة ماأموري ال�شَّ
 بناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

 املادة الأولى 
ل موظفو اإدارة الـِمْلكية ال�شناعية بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة الآتية اأ�شماوؤهم �شفة  يخوَّ
باأعمال  واملتعلقة  اخت�شا�شهم  دوائر  يف  تقع  التي  اجلرائم  اإلى  بالن�شبة  الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري 
وظائفهم طبقًا لأحكام القوانني املذكورة بديباجة هذا القرار، والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لها، وهم:

1- لونا عبداهلل املعتز.
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2- �شذى �شريف ال�شيد.
3- لينا حممود زينل.
4- رنا اأحمد الأحمد.

5- عواطف عبداهلل عبدالرحيم.

6- فاطمة ال�شيد عبداهلل عي�شى.
7- مرمي يو�شف الرفاعي.

8- اأماين عبداحلميد عبدالرحمن.
9- فاطمة حممد اخلاجة.
10- نواف يو�شف املاجد.

11- عبدالغني �شرحان الظفيي.
12-  جيهان عبداحلميد دروي�س.

13- ح�شني �شلمان الع�شفور.
14- حممود عبدالغفار حممود.
15- روان حممد را�شد احلربي.

16-  نور خليفة علي.
17- حممد نور الدين الب�شتكي.

18- حممد يو�شف البنعلي.
19- اإميان علي عبداحل�شني. 

 املادة الثانية 
بوزارة  ال�شناعية  الـِمْلكية  اإدارة  موظفي  تخويل  ب�شاأن   2015 ل�شنة   )  22  ( رقم  القرار  ُيلغى 

ْبط الق�شائي. ال�شناعة والتجارة �شفة ماأموري ال�شَّ

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

                                                                     
 وزير العدل 

 وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبد اهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 27 �شــــفر 1438هـ
الـمــوافـــــــق: 27 نوفمرب  2016م



العدد: 3291 - الخميس 8 ديسمبر 2016

24

وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )101( ل�شنة 2016

 ب�شاأن نْقل ترخي�ض مركز اآي ديزاين للتدريب
)موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة(

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

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

وعلى القرار رقم )21/اأ �س م اأ/2005( ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء موؤ�ش�شة تدريبية خا�شة،
وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

للتدريب )موؤ�ش�شة  ديزاين  اآي  ترخي�س مركز  نْقل  ب�شاأن  ل�شنة 2011  رقم )10(  القرار  وعلى 
تدريبية خا�شة(،

وعلى اإقرار التنازل عن املحل التجاري املوثق برقم )2016084134( بتاريخ 2016/10/27،
وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون العمل،

قرر الآتي:
مادة -1-

ُينقل ترخي�س مركز اآي ديزاين للتدريب املمنوح لل�شيدة/ اإميان جا�شم حممد غريب اإلى ال�شيد/ 
برقم  املوثَّق  التنازل  اإقرار  مبوجب   ،)76326-2( رقم  جتاري  �شجل  الهاجري،  حممد  را�شد  اأحمد 

)2016084134( املوؤرخ يف 2016/10/27 حتت قيد رقم )7/ م.ت.خ/ 2016(.

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

اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 30 �شفــر 1438هـ
الـمـــوافـــــــق: 30 نوفمرب 2016م
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املجل�ض الأعلى للمراأة
 قرار رقم )4( ل�شنة 2016

باإعادة تعيين نائبة لرئي�شة المجل�ض الأعلى للمراأة

رئي�شة املجل�ض الأعلى للمراأة. نحن �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة   

بعد الطالع على املادة الثانية من الأمر الأميي رقم )44( ل�شنة 2001 باإن�شاء املجل�س الأعلى 
للمراأة،

وعلى الأمر امللكي رقم )36( ل�شنة 2004 بتعديل بع�س اأحكام الأمر الأميي رقم )44( ل�شنة 
2001 باإن�شاء املجل�س الأعلى للمراأة،

وعلى الأمر امللكي رقم )53( ل�شنة 2016 بتعيني اأع�شاء املجل�س الأعلى للمراأة، 

قررنا الآتي:
مادة اأولى

يعاد تعيني الدكتورة ال�شيخة مرمي بنت ح�شن اآل خليفة، نائبة لرئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة.

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�شة املجل�ض الأعلى للمراأة
�شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 �شفـــر 1438هـ  
الـمـــوافــــــــق: 22 نوفمرب 2016م
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املجل�ض الأعلى لل�شحة
 قرار رقم )33( ل�شنة 2016 

  باإ�شدار لئحة تنظيم مزاولة مجالت الطب البديل والتكميلي
وال�شتراطات الفنية والمهنية للترخي�ض لموؤ�ش�شاته الخا�شة

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة:
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987يف �شاأن مزاولة غي الأطباء وال�شيادلة للمهن الطبية 
املعاونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافحة الِغ�س التجاري،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،

وعلى قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )24( ل�شنة 2016 باإ�شدار قائمة املهن الطبية املعاونة،
وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة باجتماعه رقم )5( املنعقد بتاريخ 2016/4/28، 

ر الآتي:  قَرّ
املادة الأولى

ُيعمل باأحكام لئحة تنظيم مزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي وال�شرتاطات الفنية واملهنية 
للرتخي�س ملوؤ�ش�شاته اخلا�شة املرافقة لهذا القرار.
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املادة الثانية
القرار،   هذا  تنفيذ  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

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

 رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�شحة  
الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 30 �شفر 1438هــ
الـمـــــوافـــــق:30 نوفمرب 2016م
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لئحة تنظيم مزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي 
وال�شرتاطات الفنية واملهنية للرتخي�ض ملوؤ�ش�شاته اخلا�شة  

تعريفات 
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل 
يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية
املجل�ض: املجل�س الأعلى لل�شحة.

اجلهة املخت�شة: مكتب تنظيم املهن ال�شحية 
والوقائية  والعالجية  الت�شخي�شية  ال�شحية  الرعاية  وممار�شات  اأنظمة  والتكميلي:  البديل  الطب 
وا�شتخداٍم  خمتلفة،  وو�شائل  اأ�شاليب  خالل  من  ووقايتها  ورعايتها  ال�شحة  حلفظ  والتاأهيلية، 
الطب  اأو غي ذلك، مما ل يدخل يف  اأو معدنية  اأو حيوانية  نباتية  كانت  �شواء  متنوعة  ملنتجات 
احلديث، وذلك مع عدم الإخالل باأحكام املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم 

مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية.
جمالت الطب البديل والتكميلي: الأعمال والتخ�ش�شات املبينة يف  املالحق املرفقة بهذا القرار. 

�س لها مبزاولة وتقدمي اخلدمات ال�شحية املتعلقة  املوؤ�ش�شة ال�شحية: كل من�شاأة غي حكومية مرخَّ
ر امل�شت�شفيات واملراكز  بالطب البديل والتكميلي، وتخ�شع لإ�شراف ورقابة الهيئة، وت�شمل دون ح�شْ

والعيادات، وغيها من وحدات الطب البديل والتكميلي.  
�س له مبزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي . املزاول: املرخَّ

اأو  الت�شخي�س  اأو  الفح�س  د  بق�شْ مبا�شرة  ب�شورة  املري�س  يالم�س  منَتج طبي  اأي  الطبي:  امل�شتلزم 
عالج املري�س. مبا ل يخالف اأحكام القوانني املعمول بها يف اململكة، وبوجه خا�س املر�شوم بقانون 
واملر�شوم  املعاونة،  الطبية  للمهن  وال�شيادلة  الأطباء  غي  مزاولة  ب�شاأن   1987 ل�شنة   )2( رقم 
بقانون رقم )7( ل�شنة  1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، واملر�شوم بقانون 

رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية.

مادة )2(
ت�شريح مزاولة الأطباء جمالت الطب البديل والتكميلي

�س لهم مبزاولة مهنة الطب ممار�شة اأي جمال من جمالت الطب البديل  ل يجوز لالأطباء املرخَّ
اإل بعد احل�شول على ت�شريح كتابي من الهيئة بذلك، ويكون الت�شريح ملدة مماثلة ملدة  والتكميلي 
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هذا  لأحكام  ِوْفقًا  رة  املقرَّ لال�شرتاطات  ا�شتيفائه  بعد  للتجديد  قابلة  الطب،  مهنة  مزاولة  ترخي�س 
د باملادة )4( من هذا القرار، وطبقًا لتخ�ش�شات الطب  القرار، وقيده بال�شجل ِوْفقًا للت�شنيف املحدَّ

البديل والتكميلي املن�شو�س عليها يف امللحق رقم )2( املرفق بهذا القرار. 
 

مادة )3(
اإجراءات الت�شريح

يكون تقدمي الطلبات وفح�شها والتَظلُّم من القرارات ال�شادرة ب�شاأنها ِوْفقًا لالإجراءات واملواعيد 
املن�شو�س عليها يف املواد )11، 12، 13( من هذه الالئحة.

مادة )4(
ت�شنيف الأطباء مزاويل جمالت الطب البديل والتكميلي

يكون ت�شنيف الأطباء الب�شريني يف جمالت الطب البديل والتكميلي على النحو الآتي:
�س يف الطب البديل والتكميلي. 1- طبيب متخ�شرِّ

2- طبيب ممار�س للطب البديل والتكميلي.
 

مادة )5(
ال�شالحيات الفنية لالأطباء

�شني مزاولة الأنظمة واملمار�شات املتعلقة مبجالت الطب البديل  يكون  لالأطباء الب�شريني املتخ�شرِّ
والت�شخي�س  الفح�س  اأعمال  وكافة  املري�س،  الطبية، وعيادة  امل�شورة  اإبداء  وي�شمل ذلك  والتكميلي، 
املمار�شات،  اأو  الأنظمة  العمليات اجلراحية، وغي ذلك من  اإجراء  وكذا  العالج،  اأو  الأدوية  وو�شف 

وذلك مبوجب ت�شريح ر�شمي من الهيئة ملزاولتها ِوْفقًا لالأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة )6(
�شون يف جمالت الطب البديل والتكميلي يف مزاولة اأعمالهم  يخ�شع الأطباء الب�شريون املتخ�شرِّ
لأحكام املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، ف�شاًل 

عن الأحكام الواردة بهذا القرار.
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مادة )7(
ترخي�ض مزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي

مع ُمراعاة اأحكام املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطـب الب�شري وطب 
الأ�شنان، واملر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، 
ل يجوز لغي الأطباء مزاولة اأي عمل من الأعمال الفنية املعاونة يف جماٍل من جمالت الطب البديل 
وِوْفقًا  الأطباء،  لغي  بالن�شبة  الهيئة  من  بذلك  ي�شدر  ترخي�س  على  احل�شول  بعد  اإل  والتكميلي، 

لالإجراءات وبال�شروط واالأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة )8(
�ص له �شروط املرخَّ

مع مراعاة ال�شرتاطات الالزمة للرتخي�س املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 
�ص له مبزاولة  جماالت  1987 يف �شاأن مزاولة غري االأطباء للمهن الطبية املعاونة، ُي�شرَتط يف َمن ُيرخَّ

الطب البديل والتكميلي توافر ال�شروط العامة االآتية: 
�س بالطب البديل والتكميلي من اإحدى اجلامعات اأو الكليات  ل متخ�شرِّ 1. اأْن يكون حا�شاًل على موؤهَّ
اأو املعاهد املُعرَتف بها اأو املُ�شجلة يف الهيئات الطبية اأو ال�شحية املنظمة التابعة للدولة التي متت 

قًا عليه من اجلهات الر�شمية املخت�شة. ل اإل اإذا كان ُمعتَمدًا وم�شدَّ الدرا�شة بها. ول يثبت املوؤهَّ
2. التمتع باللياقة ال�شحية املنا�شبة ملزاولة املهنة.

3. األ يكون قد �شبق احلكم عليه يف جرمية خِملَّة بال�شرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره، اأو 
�شدر عنه عفو بقرار من ال�شلطات املخت�شة.
4. اأْن يكون حا�شاًل على دورة الإ�شعافات الأولية.

 وي�شرَتط يف مزاويل جماالت الطب البديل والتكميلي غري البحرينيني احل�شول على خربة 
ل. ل تقل عن �شنتني بعد املوؤهَّ

مادة )9(
ت�شنيف تراخي�ض مزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي

ل احلا�شل عليه طالب  ت�شنَّف تراخي�س مزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي، بح�شب املوؤهَّ
الرتخي�س اإلى الفئات الآتية:

1. ممار�س الطب البديل والتكميلي.
2. فني الطب البديل والتكميلي.
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مادة )10(
مدة الرتخي�ض

يكون مْنح ترخي�س مزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي بح�شب الفئات املن�شو�س عليها يف 
املادة )9( من هذا القرار ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة، وذلك طبقًا لتخ�ش�شات 

الطب البديل اأو التكميلي املن�شو�س عليها يف امللحق رقم )3( املرفق بهذا القرار .

مادة )11(
طلب الرتخي�ض وم�شتنداته

لكل من يرغب يف احل�شول على ترخي�س مبزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي تقدمي طلب 
اإلى اجلهة املخت�شة بالهيئة، ُمرِفقًا به املُ�شتندات الآتية:

قًا عليها من اجلهات الر�شمية املخت�شة قانونًا. 1- ال�شهادات العلمية احلا�شل عليها ُم�شدَّ
2- ال�شهادات والوثائق الر�شمية التي تدل على ق�شاء فرتة التدريب العملي بعد التخرج، مو�شٌح بها 

ا�شم وعنوان املوؤ�ش�شة التي مت التدريب بها، وبح�شب الإجراءات املتبعة بالهيئة.
3- �شهادة دورة الإ�شعافات الأولية جارية ال�شالحية.

4- �شورة �شوئية من جواز ال�شفر وبطاقة الهوية.
5- �شورتان �شخ�شيتان حديثتان قيا�س x 4 6 �شم.

6- �شهادة تفيد اللياقة ال�شحية �شادرة من اللجنة الطبية املخت�شة.
رة لإ�شدار الرتخي�س. 7- اإي�شال �شداد الر�شوم املقرَّ

مادة )12(
 فْح�ض طلبات الرتخي�ض

ُتن�شاأ جلنة ا�شت�شارية ت�شم عنا�شر فنية متخ�ش�شة للنظر يف طلبات تراخي�س مزاولة جمالت 
الطب البديل والتكميلي املحالة اإليها من الرئي�ص التنفيذي،  للبحث يف مدى توافر ال�شروط املطلوبة 
من  والتاأكد  وتقييمها،  العلمية  ال�شهادات  �شحة  من  التثبُّت  ذلك  �شبيل  يف  لها  ويكون  ملنحه.  قانونًا 
الكفاية املهنية لطالب الرتخي�س با�شتيفائه ملتطلبات التقييم الفني. وي�شدر بت�شكيل اللجنة وحتديد 

مواعيد انعقادها، وكذلك اإجراءات عملها قرار من الرئي�س  التنفيذي بعد موافقة املجل�س.
وعلى اللجنة اأْن تف�شل يف طلب الرتخي�س واأْن ُت�شِدر قرارها ب�شاأنه خالل ثالثني يوًما من تاريخ 
بًا. وتقوم اجلهة املخت�شة باإخطار طالب  تقدمي الطلب، فاإذا كان القرار بالرف�س وَجب اأْن يكون م�شبَّ

الرتخي�س بقرار اللجنة.
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مادة )13(
التظلُّم من القرارات

  لكل من ُرِف�س طلبه اأن يتظلَّم من هذا القرار اإداريًا اإلى الهيئة يف ميعاد ل يجاوز ثالثني يومًا 
ْف�س اإليه، ويكون قرار الهيئة يف �شاأن التظلُّم نهائيًا. من تاريخ و�شول اإخطار قرار الرَّ

مادة )14(
�ض لهم �شجل قْيد املرخَّ

�س لهم مبزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي،  ُين�شاأ باجلهة املخت�شة بالهيئة �شجل لقْيد املُرخَّ
ن فيه جميع البيانات املن�شو�س عليها يف هذا القرار، وكذلك للتاأ�شي بكل تغيي  كل فئة على حدة، تدوَّ
�س لهم،  اأو تعديل قد يطراأ عليه. ويجب اأْن ي�شتمل القيد على كافة البيانات واملعلومات اخلا�شة باملرخَّ

وبوجٍه خا�س البيانات الآتية: 
1. رقم القْيد بال�شجل .

2. ال�شم واللقب وال�شن واجلن�شية، ورقم الهوية، وو�شائل الت�شال باملزاِول.
3. املُوؤهالت العلمية وتاريخ احل�شول عليها وتعبئة ال�شتمارة اخلا�شة باملوؤهالت اجلامعية. 

4. البيانات اخلا�شة باخلربات ال�شابقة، وتعبئة ا�شتمارة مرجع الفئة املهنية التي ينتمى اإليها.
5. مكان العمل وحمل اإقامته.

6. رقم وتاريخ مْنح الرتخي�س.
ق من رخ�شة املزاولة . 7. رقم وتاريخ مْنح الرتخي�س ال�شابق، مع تعبئة ا�شتمارة الّت�شَحقُّ

دها املجل�س الأعلى لل�شحة. 8. اأية بيانات اأخرى يحدرِّ
 

مادة )15(
�ض له مبزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي واجبات املرخَّ

�س له اللتزام بالآتي : يجب على املرخَّ
1- التعاون مع زمالئه يف اأداء واجباته املهنية، مبا من �شاأنه حتقيق ال�شفاء للمر�شى اأو التخفيف من 

اآلمهم.
2- اأْن يو�شح يف جميع مرا�شالته اأو دفاتره اأو اأية ورقة تخ�س موؤ�ش�شته اأو الدعاية لها اأو لنف�شه، فئة 

الرتخي�س احلا�شل عليه ونوع تخ�ش�شه. 
3- اإخطار الهيئة بكل تغيي قد يطراأ على حمل اإقامته، اأو املكان الذي يزاِول فيه تخ�ش�شه، لتجري 

�شئونها فيه، ِوْفقًا لالأحكام الواردة بهذا القرار.



العدد: 3291 - الخميس 8 ديسمبر 2016

33

4- اإعداد �شجل خا�س باملرتددين ِوْفقًا لال�شرتاطات.
والفحو�شات  ي،  الـَمَر�شِ وتاريخه  ال�شخ�شية،  بياناته  يت�شمن  مرتدد  لكل  خا�س  ملف  اإعداد   -5
ن هذه البيانات  والتحاليل املختربية التي اأجراها، وت�شخي�س حالته، والعالج املو�شوف له، وتدوَّ

بوا�شطة املعالج عند كل زيارة م�شحوبة بتوقيعه، وب�شمة خْتمه اخلا�س.

مادة )16( 
�س له اأْن يحافظ على كرامة ِمهنته طبقًا للعرف املهني العام ال�شائد يف اململكة،  يجب على املرخَّ
كرامة  اأو  كرامته  من  يحطُّ  ل  ومبا  ملهنته،  الواجب  والحرتام  يتفق  َم�شلكًا  ت�شرفاته  يف  ي�شلك  واأْن 

مهنته، وُيحَظر عليه بوجٍه خا�س اإتيان اأيٍّ من الأعمال الآتية:
1- عدم الرد على اأية مرا�شالت توجه اإليه من الهيئة، وُيعترَب يف حْكم عدم الرد تاأخي الرد عليها دون 

عذر مقبول.
امللفات  الأ�شل من  نْزع هذا  اأو  باملر�شى،  الأوراق اخلا�شة  اأية ورقة من  باأ�شل  لنف�شه  2- الحتفاظ 

املخ�ش�شة حلفظه؛ بغر�س البتزاز اأو امل�شاومة .
3- اجلْمع بني مهنته، وبني اأي عمل اآخر يوؤديه بالذات اأو بالوا�شطة، متى كان من �شاأن ذلك الإ�شرار 

بالوفاء بواجباته املهنية، اأو كان غي متِفٍق مع مقت�شياتها .
4- اأْن يجمع بالذات اأو بالوا�شطة نقودًا لأي فرد اأو لأية هيئة، اأو اأْن يوزع من�شورات، اأو يجمع توقيعات؛ 

لأغرا�س غي م�شروعة.
5- تغيي فئة الرتخي�س اأو اإ�شافة بيان اإليه، باأية �شورة كانت اإل بعد احل�شول على موافقة الهيئة. 

تاأثيات  بعدم وجود  الدعاء  اأو  النبات،  اأو  للع�شب  اأو عالجية �شريحة  ادعاءات  طبية  اأية  ذْكر   -6
جانبية له، ما مل يتوفر الدليل العلمي على ذلك.

اأو  الهرمونية،  الع�شبية  املواد  اأو  النباتية،  الأدوية  اأو  الطبية  النباتات  بيع  اأو  ت�شدير  اأو  ا�شتياد   -7
اأو  اأو غيها من الأنواع ذات الفاعلية الطبية والعالجية، وكذلك ا�شتياد  طات اجلن�شية،  املن�شرِّ
ر اأو حتتوى على عنا�شر خمدرة، وغي هذا من املواد  بيع  الأع�شاب اأو النباتات ذات التاأثي املخدرِّ

الأخرى املمنوعة واملحظورة عامليًا اأو حمليًا بح�شب ما هو معتَمد لدي الهيئة.
8- الرتويج اأو الإعالن اأو الدعاية ل�شخ�شه اأو ملن�شاأته اأو ملنَتج من منَتجات الطب البديل والتكميلي  

باأية و�شيلة من و�شائل الإعالن اإل بت�شريح من الهيئة بناًء على القواعد التي ي�شعها املجل�س.

مادة )17(
يخ�شع مزاولو جمالت الطب البديل والتكميلي يف حال الإخالل بواجباتهم والتزاماتهم املهنية 
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قة على  اإلى اللجان التاأديبية الـُمن�شاأة بالهيئة كل ح�شب فئته، وتنطبق عليهم ذات الإجراءات  املطبَّ
كافة مزاويل املهنة.

مادة )18(
ال�شوابط العامة ملمار�شة جمالت الطب البديل والتكميلي

وطبقًا  به،  �س  املرخَّ �س  التخ�شَّ حدود  يف  والتكميلي  البديل  الطب  جمالت  ممار�شة  تكون 
اأو الرتخي�س ال�شادر لهم، وذلك من خالل  لل�شوابط وال�شالحيات املن�شو�س عليها يف الت�شريح 

اإحدى املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شعة لأحكام هذا القرار.

مادة )19(
املوؤ�ش�شة املزَمع ممار�شة  الهيئة بعنوان  باإخطار  البديل والتكميلي  يلتزم مزاولو جمالت الطب 
ل يوجهه املزاِولون  الن�شاط فيها، قبل البدء يف ممار�شة م�شئولياتهم املهنية، وذلك مبوجب كتاب م�شجَّ

اإلى الهيئة، ويجب عليهم ُمراعاة ذلك قبل تغيي مكان العمل.

مادة )20(  
لة لالأطباء ِوْفقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989  دون الإخالل بال�شالحيات املخوَّ
ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، يحَظر على املخاطبني باأحكام هذا القرار القيام 

باأيٍّ من ال�شالحيات الآتية:
ف و�شْرف الأدوية واملُ�شتح�شرات ال�شيدلنية، اأو احُلَقن التي ل ُت�شَرف اإل بو�شفة طبية. 1. و�شْ

2. اإجراء عمليات جراحية.
�س لهم باملعاجلة باحلجامة، وبالقْدر الذى ي�شمح  3. �شْحب الدم اأو اإ�شالته، وُي�شتثَنى من ذلك املرخَّ
لهم بالقيام بها، �شريطة اتخاذ كافة الحتياطات وتوفي كل الو�شائل املعتَمدة طبيًا ملْنع انتقال 

ث اأو م�شتقاته م�شدرًا حمتماًل لنتقالها. العدوى بني املرتددين التي يكون الدم امللوَّ
فة طبية �شادرة من طبيب. �س بالتعديل اأو بالإ�شافة لو�شْ 4. التعرُّ

5. معاجلة املر�شى امل�شابني بحالت َمَر�شية حادة اأو خطرة، اأو احلالت الطارئة التي تتطلَّب نْقلها 
اإلى اأق�شام الطوارئ بامل�شت�شفيات، كما ُيحَظر كليًا ُمعاجلة الأمرا�س املعدية.

6. خْلط اأو تعبئة اأو بيع الأع�شاب اأو النباتات الطبية يف اأية �شورة �شيدلية كاحلبوب اأو الكب�شولت، اأو 
ة لال�شتهالك. يف �شورة حماليل �شراب، وما �شابه من ال�شور الدوائية املعدَّ
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مادة )21( 
ال�شوابط الفنية ملمار�شة الأطباء جمالت الطب البديل والتكميلي

بالن�شبة لالأطباء امل�شنَّفني يف املادة )4( من هذا القرار، ومع مراعاة اأحكام املر�شوم بالقانون 
رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان ، ومبا ل يتعار�س مع ال�شالحيات 
لة لالأطباء الب�شريني املن�شو�س عليها يف القانون امل�شار اإليه، يجب على الطبيب اأن يزاول اأعمال  املخوَّ
املهنية الالزمة، طبقًا لل�شالحيات  والأمانة  بالدقة  بنف�شه،  بها  له  والتكميلي امل�شرح  البديل  الطب 

الواردة بالت�شريح ال�شادر له، وِوْفقًا لل�شوابط الآتية:
ي، وطبقًا لالأعرا�س ال�شريرية من  1- تقييم وت�شخي�س حالة املري�س بالعتماد على تاريخه الـَمَر�شِ
اإجراء  �شه. واإذا ا�شتدعى الأمر فله احلق يف طلب  اإلى تخ�شُّ منظور الطب احلديث، وا�شتنادًا 

بع�س الفحو�شات اأو التحاليل املنا�شبة لذلك.
�شات املختلفة  �شه وح�شب علم ومبادىء التخ�شُّ ية كل �شمن نطاق تخ�شُّ 2- ت�شخي�س احلالت الـَمَر�شِ

للطب البديل والتكميلي. 
3- حتويل املر�شى للم�شت�شفيات اأو العيادات متى دعت احلاجة اإلى ذلك.

�شة  ف الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلنية اخلا�شة بالطب البديل  والتكميلي، امل�شجلة واملرخَّ 4- و�شْ
من ِقَبل الهيئة.

�شه، كلما دعت احلاجة لذلك. 5- طلب اإجراء الفحو�شات املختربية وال�شور الإ�شعاعية، ح�شب تخ�شُّ

مادة )22(
ال�شوابط الفنية لغري الأطباء من مزاويل جمالت الطب البديل والتكميلي

�س له اأعماله، ِوْفقًا لل�شوابط الآتية: ميار�س املرخَّ
�شه يف نطاق وحدود الرتخي�س ال�شادر له. 1. مزاولة تخ�شُّ

هم للخطر. 2. المتناع عن اأية ممار�شات من �شاأنها تهديد حياة املر�شى، اأو تعري�شُ
3. حتويل املر�شى للم�شت�شفيات اأو العيادات ُكلما دعت احلاجة  اإلى ذلك.

فة  و�شْ غي  من  ُت�شَرف  التي  والتكميلي  البديل  بالطب  اخلا�شة  الطبية  املنتجات  ف  بو�شْ التقيُّد   .4
طبية، وامل�شجلة واملرخ�شة من ِقَبل الهيئة.

مادة )23(
ـ�س لـه مبـر�ٍس اأو عاهٍة نتج عن اأيهما فْقُده اللياقَة ال�شحية الالزمة للنهو�س  اإذا اأ�شيب املرخَّ
بها،  التخ�ش�س  ُيزاول  التي  املوؤ�ش�شة  وعلى  عليه  يتعنيَّ  كليًا،  اأو  جزئيًا  �شه  تخ�شُّ متطلبات  باأعباء 



العدد: 3291 - الخميس 8 ديسمبر 2016

36

�شه حتى ُيَبتَّ يف �شاأن حالته. مت�شامَننْي، اإخطار الهيئة بذلك، وميتنع عليه مزاولة تخ�شُّ
ا حتديد الأعمال التي يجوز له ُمزاولتها، اأو مْنُعه موؤقتًا   وللهيئة - بح�شب الأحوال - اأْن تقرر اإمَّ
نه من  ء منه. فاإذا كانت حالته ل مَتكرِّ من املزاولة  متى كان العار�س الذى اأملَّ  به موؤقتًا اأو ُيرجى الرُبْ
�شه كليًا اأو الوفاء باحلد الأدنى من الكفاية املهنية املطلوبة تعنيَّ �شْطب ا�شمه من  القيام باأعباء تخ�شُّ

�شجالت الرتاخي�س، بعد اإلغاء رخ�شته.
 

مادة )24(
اإجراءات ترخي�ض املوؤ�ش�شات ال�شحية

ُيحَظر اإن�شاء اأو اإدارة موؤ�ش�شة �شحية ملزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي اإل برتخي�س من 
لأحكام  تخ�شع  كما  القرار،  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  لال�شرتاطات  املوؤ�ش�شات  هذه  وتخ�شع  الهيئة. 
املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، وجميع القرارات ال�شادرة 

لتنفيذه.

مادة )25(
تقدمي الطلب وم�شتنداته

م طلب الرتخي�س اإلى مكتب تنظيم املرافق ال�شحية بالهيئة على الأمنوذج الذى ُيَعدُّ لذلك  يقدَّ
م�شفوعًا به امل�شتندات الآتية :

1- اإي�شال �شداد الر�شم املقرر.
ح فيه ُم�شمى  2- ر�ْشم تخطيطي ملوقع املوؤ�ش�شة، واآخر هند�شي لهيكلها من مكتب هند�شي معتَمد مو�شَّ

الغرف والقيا�شات.
3- قائمة بامل�شتلزمات الطبية املراد ا�شتخدامها.

ف موجز ملوؤهالتهم العلمية  اأع�شاء الكادر الطبي والفني والإداري للموؤ�ش�شة، مع و�شْ 4- بيان بعدد 
وخرباتهم الفنية. 

والتكميلي  البديل  الطب  جمالت  اأو  جمال  وحتديد  بها،  الرتخي�س  املطلوب  املوؤ�ش�شة  نوع  بيان   -5
املطلوب ممار�شتها فيها. 

6- حتديد املدير الإداري امل�شئول عن اإدارة املوؤ�ش�شة.
7- حتديد املدير الفني يف املوؤ�ش�شة.

مادة )26(
مدة الرتخي�ض

م طلب جتديد الرتخي�س  تكون مدة الرتخي�س �شنة قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى مماثلة، ويقدَّ
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قبل انتهاء مدته ب�شهر على الأقل وبعد �شداد الر�شم املقرر لذلك. 
ْعَفا قيمة الر�شم عن جتديد الرتخي�س يف حالة عدم  وتفر�س الهيئة غرامة تاأخي مقدارها �شِ

جتديده خالل املواعيد املقررة، وذلك خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ وجوبه.
 وفى جميع االأحوال يتعنيَّ ا�شتمرار ال�شروط الالزمة للح�شول على الرتخي�ص ابتداًء من طلب 

التجديد.

مادة )27(
ت�شنيف املوؤ�ش�شات ال�شحية

الفئات  اإلى  والتكميلي  البديل  الطب  بتقدمي خدمات  لها  �س  املرخَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنَّف 
الآتية:

1- م�شت�شفى: يقدم كافة خدمات الطب البديل والتكميلي وي�شمل خدمات اإقامة املر�شى.
2- مركز: يحتوي على اأكرث من عيادة يف اأحد جمالت الطب البديل والتكميلي اأو اأكرث من تخ�ش�س.

3- عيادة: ملزاولة اأحد جمالت الطب البديل والتكميلي، وتدار من ِقَبل الأطباء فقط.
4- وحدة: تزاول اأحد جمالت الطب البديل والتكميلي، وتدار من ِقَبل مماِر�س اأو فني للتخ�ش�شات 

التي ميكن اأن متاَر�س بدون اإ�شراف  من مماِر�س.
 

مادة )28(
�ِشِجل قْيد املوؤ�ش�شات ال�شحية

ُين�شاأ بالهيئة �ِشِجل خا�س بكل فئة من فئات تراخي�س املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شعة لأحكام هذا 
ِجل البيانات الآتية: القرار، لقْيد الرتاخي�س بها، ويجب اأن يت�شمن ال�شرِّ

1. ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوانها.
2. ا�شم املالك.

3. ا�شم املدير امل�شئول عنها.
4. ا�شم املدير الفني بها.

5. رقم وتاريخ ترخي�س املوؤ�ش�شة.
6. اأية بيانات اأخرى حتددها الهيئة.
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مادة )29(
�شوابط ا�شتعمال املوؤ�ش�شة ال�شحية

�س من اأجله، وطبقًا للرتخي�س ال�شادر بها،  يكون ا�شتعمال املوؤ�ش�شة ال�شحية يف الغر�س املرخَّ
�س له عن ذلك، وُيحَظر عليه القيام بالآتي: وُي�شاأل املرخَّ

1- اأي عمل من �شاأنه اأْن يجعل املوؤ�ش�شة ال�شحية يف ات�شال مبا�شر اأو غي مبا�شر مع م�شكن خا�س.
2- نْقل املوؤ�ش�شة ال�شحية من مكانها اإلى مكان اآخر دون احل�شول على موافقة م�شبقة من الهيئة.

باملخالفة  اأو  الهيئة،  من  م�شبقة  موافقة  دون  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  يف  داخلية  تعديالت  اأية  اإجراء   -3
للرتخي�س الهند�شي الذى ي�شدر بذلك.

4- البدء يف اإجراءات ت�شفية املوؤ�ش�شة ال�شحية قبل اإخطار الهيئة مبدة ل تقل عن اأ�شبوعني، اأو يف 
غيبة َمن تنتدبه الهيئة حل�شور اإجراءات الت�شفية.

5- اإجراء اأي جرد ملحتويات املوؤ�ش�شة ال�شحية من الأدوية اأو الأع�شاب اأو م�شتح�شراتهما الطبية، دون 
اإخطار الهيئة بذلك قبل البدء فيه، اأو اإمتامه يف غيبة َمن تنتدبه الهيئة حل�شور اإجراءاته.

6- ال�شماح با�شتعمال املوؤ�ش�شة ال�شحية اأو اأحد اأجزائها يف اأي غر�س يتنافى مع القانون.
مادة )30(

منتجات واأدوات الطب البديل والتكميلي
مع عدم الإخالل باأحكام املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة 
واملراكز ال�شيدلية، ُيحَظر اإن�شاء اأو اإدارة موؤ�ش�شة اأيًا كان �شكلها اأو حجمها لغر�س ت�شنيع اأو اإنتاج 
اأو جتهيز اأو توزيع اأو تداول اأية مواد اأو منتجات اأو اأجهزة اأو اأدوات ميكن ا�شتخدامها لغر�س جمالت 
الطب البديل و التكميلي، اإل بعد احل�شول على ترخي�س بذلك من اجلهات املعنية، بناًء على موافقة 

الهيئة.
منها  املتعلقة  وخا�شة  والبيانات  امل�شتندات  كافة  به  مرَفقًا  الهيئة  اإلى  الرتخي�س  طلب  م  ويقدَّ
املنَتجات،  تركيب  يف  امل�شتخدمة  الفعالة  واملواد  ت�شنيعها،  �شيتم  التي  واملنتجات  امل�شروع  بطبيعة 

والو�شائل الآمنة لتخزينها، واأية بيانات اأخرى ترى الهيئة لزومًا ل�شتيفائها.
اأْن يكون  ويتعنيَّ الَبتُّ يف الطلب خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، فاإذا ُرِف�س الطلب وجب 

بًا. وُيعترَب فوات الثالثني يوًما دون رد مبثابة رْف�س.   ْف�س م�شبَّ قرار الرَّ
ا اأْن يتظلَّم اإلى املجل�س خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإبالغه  ولـَمن ُرِف�س طلبه اأو اعُترِب مرفو�شً
ْف�س اأو من تاريخ اعتباره مرفو�شًا. ويكون قرار املجل�س بالَبترِّ يف التظلُّم خالل  بالقرار ال�شادر بالرَّ
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ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه. وُيعترَب فوات ثالثني يومًا على تقدمي التظلُّم دون الإجابة عنه مبثابة 
رْف�ٍس له.    

مادة )31(
 مع عدم الإخالل باأحكام املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة 
اأو اأجهزة  اأدوات  اأو  اأية منتجات طب بديل وتكميلي،  اأو ت�شدير  واملراكز ال�شيدلية، ُيحَظر ا�شتياد 
ميكن ا�شتخدامها  يف اأيرِّ غر�س من اأغرا�س التداوي بالطب البديل والتكميلي، ولو كان ذلك يف �شكل 
�س لها قانونًا بذلك، وبناًء على موافقة م�َشبَّقة  نات طبية جمانية، اإل عن طريق املوؤ�ش�شات املرخَّ عيرِّ
من الهيئة، مع تقدمي �شهادة الإنتاج اجليد و�شهادة ترخي�س املنَتج ومنوذج من بطاقة بيانات املنَتج 

والفح�س املختربي لها من خمترب معتَمد، اأو اأية بيانات اأخرى ترى الهيئة لزومًا ل�شتيفائها.   

مادة )32(
– وعلى م�شئوليتهم  ت�شمح لالأفراد  اأْن  للهيئة  القرار، يجوز  املادة )31( من هذا  ا�شتثناًء من 
ال�شخ�شية - ا�شتياد منَتجات ل حتتاج اإلى و�شفة طبية اأو اأجهزة اأو اأدوات ت�شتخَدم للعالج بالطب 
اأو غريه، وبال�شروط  البديل والتكميلي الأجل اال�شتعمال ال�شخ�شي، �شواًء كان ذلك على �شكل طرود 

التالية:
1- وجود تقارير طبية معتَمدة تفيد احلاجة اإلى املنتجات املطلوب ا�شتيادها.

دة للتداوي. 2- اأْن تكون الكميات املطلوب ا�شتيادها حمدودة واأْن تتنا�شب مع الفرتة الزمنية املحدَّ
3- اأْن تكون العبوات حُمكمة الإغالق، واأْن يتم �شْحُنها بطريقة حتفظ فاعليتها العالجية، و�شالحيتها 

ن على بطاقتها اخلارجية البيانات الدوائية املطلوبة.  لال�شتخدام الآدمي، واأْن ُتدوَّ

مادة )33(
املوا�شفات الفنية، ومتطلبات ال�شالمة ال�شحية واملهنية

يف موؤ�ش�شات الطب البديل والتكميلي
من   )27( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  املوؤ�ش�شات  من  �شحية  موؤ�ش�شة  بفْتح  الرتخي�س  يجوز  ل 
للموا�شفات وال�شرتاطات  اإذا كانت م�شتوفية  اإل  اإعادة جتديد ترخي�شها  النظر يف  اأو  القرار،  هذا 
والتجهيزات الفنية، وكذلك متطلبات ال�شالمة ال�شحية واملهنية املن�شو�س عليها يف امللحق رقم )4( 

املرفق بهذا القرار.
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مادة )34(
اأحكام انتقالية

اأ�شحاب  وعلى  اخلا�شة.  والتكميلي  البديل  الطب  موؤ�ش�شات  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شرى 
املوؤ�ش�شات القائمة اأْن يتقدموا بطلبات لتوفيق اأو�شاع موؤ�ش�شاتهم وترخي�شها ِوْفقًا لأحكام هذا القرار 

خالل مدة ل جتاوز �شتة �شهور من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.

مادة )35(
على مزاويل جمالت الطب البديل والتكميلي - الذين تْثُبت ُمزاولتهم لها بدون ترخي�س - وقت 
�شدور هذا القرار، تعديل اأو�شاعهم يف مدة ل جتاوز �شتة �شهور من تاريخ ن�شر هذا القرار. وُيحَظر 
بعد هذا التاريخ مزاولتها اإل بعد احل�شول على ترخي�س بذلك من الهيئة، ِوْفقًا لالأحكام وال�شوابط 

املن�شو�س عليها بهذا القرار.
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 قرار رقم )14( ل�شنة 2016
 باإعادة ت�شكيل لجنة تكافوؤ الفر�ض
بهيئة الت�شريع والإفتاء القانوني

رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين، رئي�س جمل�س الهيئة:
بعد الطالع على القرار رقم )1( ل�شنة 2015 باإن�شاء وت�شكيل جلنة تكافوؤ الفر�س بهيئة الت�شريع 

والإفتاء القانوين،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2016 بتعيني ع�شو يف جلنة تكافوؤ الفر�س بهيئة الت�شريع والإفتاء 

القانوين،
وبناًء على عْر�س نائب رئي�س هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين، رئي�س جلنة تكافوؤ الفر�س،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعاد ت�شكيل جلنة تكافوؤ الفر�س املن�شو�س عليها يف املادة )1( من القرار رقم )1( ل�شنة 2015 
مع�شومة  امل�شت�شارة  برئا�شة  القانوين  والإفتاء  الت�شريع  بهيئة  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  وت�شكيل  باإن�شاء 

عبدالر�شول عي�شى، نائب رئي�س الهيئة، وع�شوية كل من:
مدير اإدارة املعاهدات والتفاقيات الدولية والعقود. 1- امل�شت�شار اإبراهيم اأحمد ربيع   

2- ال�شيد دعــيج خليفة البنجا�شم               مدير اإدارة النتخاب وال�شتفتاء.
3- ال�شيد يو�شف علي يو�شف �شامل               مدير اإدارة املوارد الب�شرية واملالية.

مدير اإدارة الت�شريع واجلريدة الر�شمية. 4- امل�شت�شار حممد اأحمد مقبل   
مدير اإدارة الإفتاء القانوين والبحوث. 5- امل�شت�شارة ال�شيخة مرمي عبدالوهاب اآل خليفة 

وتكون مدة ع�شويتهم اإلى نهاية مدة اللجنة.

املادة الثانية
وتخت�س  الفر�س،  تكافوؤ  للجنة  ا�شت�شاريًا  خبيًا  العبدالرحمن،  عادل  جواهر  امل�شت�شارة  ُتعنيَّ 

بالتن�شيق مع املجل�س الأعلى للمراأة وديوان اخلدمة املدنية، يف �شبيل قيام اللجنة باخت�شا�شاتها.
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املادة الثالثة
ُيعنيَّ امل�شت�شار امل�شاعد �شعود عبدالعزيز املالكي مقررًا للجنة، ويتولى القيام بالأعمال املن�شو�س 
عليها يف املادة )7( من القرار رقم )1( ل�شنة 2015 باإن�شاء وت�شكيل جلنة تكافوؤ الفر�س بهيئة الت�شريع 

والإفتاء القانوين.

املادة الرابعة
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين
رئي�ض جمل�ض الهيئة

عبداهلل بن ح�شن البوعينني

�شـدر بتاريخ: 27 �شـفـــــــــر 1438هـ
الـمــــوافـــــــق: 27 نـــوفــمــرب 2016م
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اإعالنات مركز الم�شتثمرين

اإعالن رقم )843( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة  

اإلى �شركة ال�شخ�ض الواحد 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة )كي بوينت خلدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
)هورايزن القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71840، طالبًا تغيي ال�شكل القانوين لل�شركة 
األف )250،000(  وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون  الواحد،  ال�شخ�س  اإلى �شركة  بتحويلها  وذلك 
دينار بحريني، نظرًا لتناُزل جميع ال�شركاء يف ال�شركة عن ملكيتها لل�شركة امل�شماة )م�شاريع اململكة 

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

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

اإعالن رقم )844( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

الى موؤ�ش�شة الفردية 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )مارلني التجارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم 46105، طالبني تغيي ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، نظرًا لتنازل 
ال�شريكة ال�شيدة/ جانيت جاين موني�س اأم ح�شن عن كامل ح�ش�شها التي تبلغ ن�شبتها 16% من راأ�س 

املال وعددها 20 ح�شة اإلى ال�شيد/ عبا�س ح�شن علي بن �شالح.  
دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )845( ل�شنة 2016
ب�شان اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة
)مانتيك �شتار لال�شت�شارات �ض.�ض.و( 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
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)مانتيك لال�شت�شارات(، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )مانتيك �شتار لال�شت�شارات 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 76362، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة ال�شخ�س الواحد 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  لها  اململوكة 

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

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

اإعالن رقم )846( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة 
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
عدنان  )بوابة  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحبة  �شديقي،  حنيف  حممد  غزاله  ال�شيدة/ 
اإلى �شركة  املوؤ�ش�شة  الأول من  الفرع  القيد رقم 92309، طالبة حتويل  امل�شجلة مبوجب  للمقاولت(، 
ذات م�شئولية حمدودة جديدة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، وبرقم قيد 
جديد. واإدخال ال�شيد/ AINUL HOQUE ABUL HASHEM �شريكًا يف ال�شركة، وفقًا لأحكام قانون 

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

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

اإعالن رقم )847( ل�شنة 2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )كي اإيه اآر. اإف تي. اإيه ذ.م.م( 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
عبدالعال اخلليج للتدقيق )جرانت ثورنتون(، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي 
اإ�شهار  القيد رقم 72365، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  اإيه ذ.م.م(،  اإف. تي.  اآر.  اإيه.  ا�شم )كي.  حتمل 
انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري. وفقًا لأحكام قانون 

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

اإعالن رقم )848( ل�شنة 2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة

)اآي �شي�ض خلدمات الدفع الإلكرتوين ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
ذ.م.م(،  الإلكرتوين  الدفع  خلدمات  �شي�س  )اآي  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اعمال  انتهاء  اإ�شهار  رقم 79817، طالبني  القيد  امل�شجلة مبوجب 
و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( 

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

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

اإعالن رقم )849( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع �شركة ذات م�شئولية حمدودة 

اإلى فرع موؤ�ش�شة فردية
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شركاء يف ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )�شفريات البيت اجلوي العاملية ذ.م.م(، 
اإلى موؤ�ش�شة فردية تكون  ال�شركة  الأول من  القيد رقم 70026، طالبني حتويل فرع  امل�شجلة مبوجب 

م�شجلة برقم القيد 55254.
دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )850( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
امل�شجلة  موناكو(،  )مطعم  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  بو�شعد،  اإبراهيم  حممد  منى 
مبوجب القيد رقم 6552، طالبة حتويل الفرع اخلام�س من املوؤ�ش�شة امل�شمى )ور�شه موناكو للمكيفات 
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والثالجات( اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره �شتة اآلف )6،000( دينار بحريني، 
واإدخال كل من  HAKIKAT SINGH KUNDEN و HARJI SINGH �شريكني يف ال�شركة مع املالكة.

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

اإعالن رقم )851( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

الى موؤ�ش�شة فردية 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اخليول للتجارة والدللة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 66839، طالبني تغيي ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، نظرًا 
لتنازل ال�شريك ال�شيد/ علي عبداهلل اأحمد احلايكي عن كامل ح�ش�شه التي ت�شاوي 50% من راأ�شمال 

ال�شركة والبالغ عددها 100 ح�شة  اإلى ال�شيد/ حممد ح�شن علي احلايكي.  
دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )852( ل�شنة 2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )ترينا امليكانيكية والكهربائية ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
امل�شجلة  ذ.م.م(،  والكهربائية  امليكانيكية  )تينا  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني   ،70100 رقم  القيد  مبوجب 
قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربرِّ
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اإعالن رقم )853( ل�شنة 2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )يو اآر �شي تاور العقارية �ض.�ض.و(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شركة )يو اآر �شي العقارية بحرين ذ.م.م( مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )يو اآر �شي 
اأعمال ت�شفيتها  انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 88987، طالبة  امل�شجلة مبوجب  العقارية �س.�س.و(،  تاور 
ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

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

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

اإعالن رقم )854( ل�شنة 2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة

)يور اآر �شي مينا للتطوير العقاري �ض.�ض.و(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيدة/ ثالثيرت كورين توما�س، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )يو اآر �شى مينا 
قانونيًا  م�شفيًا  باعتبارها  طالبة   ،90581 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  العقارى  للتطوير 
وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  لل�شركة 

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

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

اإعالن رقم )855( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإلى �شركة �شركة ال�شخ�ض الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه رباب 
ال�شيد حممد عي�شى ماجد، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )رباب العقارية �س.�س.و(، 
)دام�شكيون  امل�شمى  ال�شركة  من  الرابع  الفرع  حتويل  طالبة   ،6552 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
للمطاعم( اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد م�شتقلة با�شم ال�شيد/ فا�شل عبا�س �شالح نوي�شر، وبراأ�شمال 

مقداره األف )1،000( دينار بحريني.
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دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربرِّ

اإعالن رقم )856( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
علي كاظم ح�شني كاظم، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )خدمات ال�شع�شعة لل�شيارات(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 27670، طالبًا تغيي ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
كوتيم  ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار   )1،000( األف  مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات 
كولنغرا بارن �شريكًا يف ال�شركة، واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة خدمات ال�شع�شعة لل�شيارات 

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

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

اإعالن رقم )857( ل�شنة 2016
 ب�شاأن حتويل فرع موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأموها للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 80832، طالبًا حتويل 
الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( 

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

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

اإعالن رقم )858( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة  

اإلى �شركة ال�شخ�ض الواحد 
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
امل�شجلة  ذ.م.م(،  التجارية  تي  جي  )اإم  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب 
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مبوجب القيد رقم 88590، طالبني تغيي ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 
الواحد، بناًء على تنازل ال�شريكة ال�شيدة/ زينب حممود حممد �شعيد عن كامل ح�ش�شها يف ال�شركة 
لل�شريك ال�شيد/ �شالح علي �شامل بن وهالن بحيث ت�شبح �شركة ال�شخ�س الواحد مملوكة له بالكامل.

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

اإعالن رقم )859( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأمد لل�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 54997، طالبًا تغيي 
ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره األفني 

)20،000( دينار بحريني.
دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )860( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
حممد خليفة جا�شم حممد دليم، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم 33868، طالبا 
حتويل الفرع رقم 23 من املوؤ�ش�شة، وامل�شمى )هاي فيجن تكنلوجي( الى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، 
وبراأ�شمال مقداره األفان وخم�شمائة )2،500( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ جياجنني لياو، ال�شيني 

اجلن�شية �شريكًا فيها. 
دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )861( ل�شنة  2016  
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )دار الروي�ض للمقاولت ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
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هاين عبدالأمي عبداهلل علي الروي�س، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )دار 
الروي�س للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 82249، 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  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )862( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من �شركة ذات م�شئولية حمدودة  

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة جديدة 
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
امل�شجلة  ذ.م.م(،  العقار  لتطوير  )تاله  ا�شم  حتمل  التي  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب 
مبوجب القيد رقم 52089، طالبني حتويل الفرع الثاين من ال�شركة وامل�شمى )جزيرة تال لإدارة �شي 
العمل(، امل�شجل مبوجب القيد رقم 2-52089 اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة جديدة وبرقم قيد 

جديد مملوكة لنف�س ال�شركاء، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون األف )،000250( دينار بحريني.
دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )863( ل�شنة 2016
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )�شبعة األوان للمقاولت ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
األوان للمقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب  ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )�شبعة 
القيد 98136، طالبني 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  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملربرِّ
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اإعالن رقم )864( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية 
اإلى فرع ل�شركة ذات م�شئولية حمدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
طالبًا   ،89331 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  الفردية،  املوؤ�ش�شة  مالك  اإ�شماعيل،  اأحمد  عبداهلل  قثم 
حتويل الفرع رقم 33 من املوؤ�ش�شة، وامل�شمى )مطعم �شباي�شي جريل(، وت�شجيله كفرع من ال�شركة ذات 

امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )جيمن كوالتي ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 59473.
دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )865( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
�شركة  مالك  ربيعي،  عبداحلافظ  ح�شني  ال�شيد/  عن  نيابة  لال�شت�شارات(،  املحرتفون  )امل�شتثمرون 
مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(،  للخدمات  البحرينية  الألوان  )�شعاع  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 
اإلى �شركة ذات م�شئولية  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوين  الو�شع  القيد رقم 100293، طالبًا تغيي 
حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، بناء على تنازل املالك عن كامل 

ح�ش�شه بال�شركة البالغة 20 ح�شة وبن�شبة 100% لكل من:
 .3992792 FD 1- ال�شيد/ قول حممد حفيظ حممد بي، الباك�شتاين اجلن�شية، حامل جواز ال�شفر رقم

 .4792842 CC 2- ال�شيد/ كامران حممد بي قول، الباك�شتاين اجلن�شية، حامل جواز ال�شفر رقم
.3096472 MN 3-ال�شيد/ �شهرت بيبي بي قل حممد، الباك�شتاين اجلن�شية، حامل جواز ال�شفر رقم
                    .7672092 AE 4- ال�شيد/ بي داود بي قل حممد، الباك�شتاين اجلن�شية، حامل جواز ال�شفر رقم
دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )866( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
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ال�شيدة/ �شعيدة عبدالغفور نورالدين بت، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كازان اآ�شيا للتحف 
والعا�شر،  ال�شاد�س  املوؤ�ش�شة  فرعي  حتويل  طالبة   ،61398 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  وال�شجاد(، 
اللذين متار�ص من خاللهما ن�شاط جتارة/ بيع االأثاث املنزيل واالأعمال وامل�شغوالت اليدوية والتحف 
وال�شاعات باأنواعها واملجوهرات وامل�شوغات واملعار�س الفنية والطوابع والعمالت الأثرية والكماليات 
خم�شة  مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  حمدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الفرو�شية،  وم�شتلزمات 

اآلف )5،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ عبداهلل خان �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )867( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإلى �شركة ت�شامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
حممد عقيل حممد باقي، �شاحب �شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )مارينجو�س للتجارة العامة 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 101339، طالبًا تغيي ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
بحريني،  دينار   )2،500( وخم�شمائة  األفان  مقداره  وبراأ�شمال  نف�شه،  للمالك  ت�شامن  �شركة  اإلى 

واإدخال ال�شيد/ حممد حميدة حممد جاب اهلل �شريكًا يف ال�شركة.
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيرِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن رقم )868( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )كورزون ملقاولت التنظيفات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 82680، 
طالبًا تغيي ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة للمالك نف�شه، 

وبراأ�شمال مقداره األف )1،000( دينار بحريني.
دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربرِّ
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اإعالن رقم )869( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
وتاأجي  للتجارة  )�شتارت  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  عبا�س،  اإبراهيم  علي  عزالدين 
ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 99290، طالبًا تغيي ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة با�شم املالك نف�شه وبنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون 
اجلن�شية  البحريني  مهدي،  عبا�س  ح�شني  �شالح  ال�شيد/  واإدخال  بحريني،  دينار   )20،000( األف 

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

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

اإعالن رقم )870( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة   
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
جا�شم ال�شيد حممد حبيب اإبراهيم املو�شوي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الفاحت ملعدات 
للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيي  طالبًا   ،89143 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  والأعالف(،  الفرو�شية 
وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة با�شم املالك نف�شه، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف 

)5،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ فوؤاد نقول الري�س �شريكًا يف ال�شركة.
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيرِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

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

اإعالن رقم )871( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�ض الواحد

اإلى �شركة ت�شامن
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم )اأ�شتود باور اآند كولنق �شيف�شيز ذ.م.م(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 93335، طالبني تغيي ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني.
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دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربرِّ

اإعالن رقم )872( ل�شنة 2016
ب�شاأن تخفي�ض راأ�شمال

�شركة )كلوبال التجارية �ض.م.ب.م(
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
 ،34755 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  املقيمة(،  غي  �س.م.ب.م/  التجارية  )كلوبال  �شركة  اأ�شحاب 
اإلى )504،000.000(  اأمريكي  دولر  ال�شادر من )6،300،000.000(  راأ�شمالها  تخفي�س  طالبني 

دولر اأمريكي  وذلك مبوجب قرار ال�شركة ال�شادر بتاريخ 13 نوفمرب 2016.
دة  املوؤيرِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )873( ل�شنة 2016
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املحامية ليلى عي�شى رم�شان للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيد/ رائد علوي ال�شيد 
نعمه عي�شى العلوي، �شاحب املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )رائد لال�شتياد والت�شدير(، امل�شجلة 
ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  تغيي حتويل  طالبًا   ،35115 رقم  القيد  مبوجب 
م�شئولية حمدودة ملالكها نف�شه، وبراأ�شمال مقداره األفان وخم�شمائة )2،500( دينار بحريني، واإدخال 

ال�شيدة/ بتول عبداهلل من�شور �شريكة يف ال�شركة. 
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيرِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربرِّ
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى: 1/13533/2014/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني ال�شفينة التي تحمل ا�شم ابو فار�س رقم 
رقم  البحرين،  ت�شجيلها  ميناء  البحرين  علم  تحمل  كالآتي:  وموا�شفاتها   BN1099 الت�شجيل 
المنطقة البحرية الدولية 6617609 اإ�شارة النداء 75.90، الطول  75.90 العر�س 13.13 متر 
العمق 5.88 متر، الحد الأق�شى لل�شحب 5.2 متر، اإ�شاءة ال�شحب 2.2 متر اإجمالي الحمولة 
 MIRRLEES محرك   X2 الرئي�شية  المحركات    ،782 بالطن  الحمولة  �شافي   1574 بالطن 
MK2 8 BLACKSTONE ESL. القدرة بمقدار 3.720 ح�شان مكبحي ، المولدات X2 مود 75 

DETROIT DIESELS  كيلو وات و 220 فولت و تيار م�شتمر، تم ت�شنيعه 1967، ال�شانع �شركة 

ت�شارلز هيل �شانز بمدينة بر�شتل المملكة المتحدة، �شعة القادو�س 1250 متر مكعب نوع ال�شفينة 
حفارة، و ال�شفينة عبارة عن تجريف الرمال م�شتقرة برفا�شيين معدنيين ملحومين مزودين 
بعار�شة طوافة منحنية ومائلة يقع انبوب الجرف على الجانب الي�شر ويمكن لل�شفينة ان تفرغ 
على و�شلتها بال�شاطئ، على الجانب اليمن يوجد الجزء العلوي في موؤخرة ال�شفينة القادو�س 
القيادة مع  ال�شفينة تحت غرفة  عبارة عن قادو�س مفتوح وتوجد م�شاحة الماكينة في موؤخرة 
الجزء التوجيهي في موؤخرة ال�شفينة توجد م�شاحة اإ�شافية للماكينة في الجهلة الأمامية و موقع 
ر�شو ال�شفينة: الحد اإ�شم الربان اأبو فار�س و كامب روب. وهي ال�شفينة الخا�شة بالمنفذ �شدها/ 
�شقة 92، مبنى 741 طريق  المنفذ �شدها  العالمية �س.ت 56900 )عنوان  �شي  بي دي  �شركة 

3616 مجمع 436 ال�شيف(
قا�شي حمكمة التنفيذ

رقم الدعوى: رقم 3/12750/2015/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن بالمحرق الم�شجل بموجب 
المقدمة رقم 2682 / 1987 الوثيقة رقم 45365. الخا�س بالمحكوم عليه ح�شن محمد ح�شن 
علي الماجد ت�شديدًا للدين المحكوم بـه ل�شـالح المحكوم له/ بنك م�شقط الدولي والبالـغ مبلغ 
اأ�شا�شـي قدره  -/ 55000 دينار. وقد  وقدره 76،948.030 دينار، على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر 
حددت المحكمة تاريخ 2017/1/5 جل�شة مزايده على العقار في قاعة محكمة التنفيذ الخام�شة.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل محمد محمد ح�شن هاتف )39444828( 
اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والوقاف في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب 
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ملف التنفيذ رقم 3/12750/2015/04
قا�شي حمكمة التنفيذ

رقم الدعوى: رقم 9/08222/2012/04.
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ الخام�شة عن و�شعها في المزاد العلني العقار الخا�س بالمحكوم عليه/ 
فوؤاد ابراهيم محمود الكوهجي ورقمه ال�شخ�شي 620039493. وهو العقار الكائن في منطقة 
الوثيقة رقم )142631( ت�شديدًا للدين  الواجهة البحرية )جزيرة الريف( والم�شجل بموجب 
المحكوم بـه ل�شـالح المحكوم له/ بنك البحرين ال�شالمي والبالـغ مبلغ وقدره 2500003.000 
وقد حددت  دينار )مليونان ون�شف(.  اأ�شا�شي 2،500،000  ب�شعر  المزاد  يبداأ  ان  دينار. على 

المحكمة تاريخ 2016/12/21 جل�شة مزايده على العقار المذكور.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل �شوقي حمزة العلوي هاتف )39401450( 
اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والوقاف في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب 

ملف التنفيذ رقم 9/08222/2012/04.
قا�شي حمكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 4/988/2016/14
تبلـيغ باحل�شــور

المدعي: علي يو�شف يعقوب كمال. بوا�شطة وكيله المحامي عبدالرحمن الخ�شرم اإدارة المحاكم 
وزارة العدل. المدعى عليها/ اأمال العبا�شي. الجن�شية/ المغرب مجهولة العنوان. مو�شوع   –

الدعوى/ طلبات ال�شتئناف. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للم�شتاأنف �شدها المذكورة اأعاله باأنها 
اإذا لم تح�شر اأو تعين وكياًل لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم 2017/1/2م فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقها بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى

رقم الدعوى: 8/263/2016/14
تبلـيغ باحل�شــور

2053 طريق   - مبنى  كوردي  محمد  اأحمد  وكيله  بوا�شطة  كوردي.  احمد  المدعي: محمد 
2126 مجمع  321. المدعى عليها/ فاطنه فتح الرحيم. الجن�شية المغرب. مبنى 2053 طريق 

2126 مجمع 321. مو�شوع الدعوى/ �شرعية متنوعة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/26م فاإن المحكمة �شوف 
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ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأول

رقم الدعوى: 1/4228/2016/14
تبلـيغ باحل�شــور

435 مجمع  طريق   729 12 مبنى  �شقة  الجودر.  علي  اإبراهيم  عبداهلل  المدعي: عبدالرحمن 
729 طريق  12 مبنى  �شقة  الفلبين.  الجن�شية/  داتوكان.  جوميل  عليها/ نعيمه  المدعى   .204

435 مجمع 204. مو�شوع الدعوى/ �شرعية متنوعة. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/26م فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى

رقم الدعوى: 1/3483/2016/14
تبلـيغ باحل�شــور

المدعى  2555 مجمع 925.  طريق   1598 مبنى  �شليبيخ.  اإبراهيم  خليل  اأنور  المدعي: 
 .925 2555 مجمع  طريق   1598 مبنى  اإيران.  الجن�شية/  دبان.  عبدالرحمن  عليها/ �شميره 

مو�شوع الدعوى / �شرعية متنوعة 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/13م فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى

رقم الدعوى: 8/2871/2016/14
تبلـيغ باحل�شــور

المدعى   1211 مجمع     1132 2049 طريق  مبنى  الدو�شري.  جا�شم  مهنا  المدعي: مريم 
عليه/ رائد عايد عبداهلل الخالدي. الجن�شية/ ال�شعودية. المملكة العربية ال�شعودية – الخبر 

المدني عمارة 804 �شقة23. مو�شوع الدعوى �شرعية متنوعة. الخبر  – ا�شكان 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/26م  فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى
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رقم الدعوى: 9/1301/2016/14 
تبلـيغ باحل�شــور

المدعية: نوره اإبراهيم �شالح حمد الدو�شري. مبنى 1571 طريق 1424 مجمع 1214. المدعى 
مو�شوع  العنوان.  مجهول  الجن�شية/ قطري.  الدو�شري.  عبدالعزيز  عي�شى  عليه/ عبدالعزيز 

الدعوى/ الطالق. 
وعليه حكمت المحكمة وقبل الف�شل باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية وذلك بكافة طرق 
الأثبات القانونية بما فيها البينة و�شهادة ال�شهود ال�شرر الواقع عليها و�شرحت للمدعى عليه 
واعالن  التحقيق  لإجراء  2016/12/20م  جل�شة  المحكمة  حددت  وقد  الطرق  بذات  النفي 

المدعى عليه بوا�شطة الن�شر بالجريدة الر�شمية.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/20 �شوف ت�شير بحقه بما 

يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية

رقم الدعوى : 2/4074/2016/14
تبلـيغ باحل�شــور

المدعي: محمد اإبراهيم ح�شين الجمل. �شقة 11 مبنى 726 طريق 2018 مجمع 320. المدعى 
 .320 مجمع   2018 طريق   726 11 مبنى  �شقة  المغرب.  الجن�شية/  فهمي.  عليها/ ال�شعديه 

مو�شوع الدعوى/ الطالق 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنه اإذا لم 
تح�شر اأو تعين وكياًل لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/29م   فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية

رقم الدعوى: 3/3742/2016/14
تبلـيغ باحل�شــور

المدعى   714 مجمع   1440 3020 طريق  مبنى  الدندل.  �شيخ  م�شرف  فهد  اأحمد  المدعي: 
عليها/ مازن فهد �شيخ م�شرف الدندل. الجن�شية/ بحريني. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ 

�شرعية متنوعة. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنه اإذا لم 
يح�شر اأو يعين وكياًل له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم 2016/12/28م. فاإن المحكمة �شوف 
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ت�شير بحقه بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية

رقم الدعوى: 8/2823/2016/14
تبليغ باحل�شور

المدعي: هاني محمود طاهر محمد طراده. رقمه ال�شخ�شي: 750305096. جن�شيته: بحريني. 
 JESSICA NATIVIDAD   :عليها المدعى  القديم.  بالد   363 مجمع   6305 طريق   61 مبنى 
مو�شوع  العنوان.  مجهول   751236330 ال�شخ�شي:  رقمها  فليبينة.  جن�شيتها:   .GARCIA

الدعوى: المنازعات الزوجية.
الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة   لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين له وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2017/1/18م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية

رقم الدعوى ال�شرعية: 3/4096/2016/14
تبليغ باحل�شور

المدعي: محمد ح�شين عي�شى علي المتروك. رقمه ال�شخ�شي: 860108333. جن�شيته بحريني. 
 .ABIGAIL JUNE   BAKER المدعى عليها:  المنامة.  مبنى 1448 طريق 4034 مجمع 340 
الدعوى:  مو�شوع  مجهول.  عنوانها   .871020076 ال�شخ�شي:  رقمها  بريطانيه.  جن�شيتها: 

الطالق.
الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة   لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأثنين 2017/1/16م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يقت�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي املحكمة الكربى اجلعفرية الثانية

رقم الدعوى: 9/4420/2016/14
تبليغ باحل�شور

المدعية: فاطمة مح�شن �شالح ناجي، الرقم ال�شخ�شي: 940816059. وجن�شيته بحرينية. �شقة 
عليه/  المدعي  ال�شرقي.  الرفاع   911 مجمع  عي�شى،  ال�شيخ  �شارع   83 طريق   ،427 مبنى   ،21
عبدالرب �شالم القربعي. مجهول العنوان. وجن�شيته/ بحريني. مو�شوع الدعوى/ اثبات ح�شانة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الأربعاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنه  له  وكيال  يعين  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله 
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2016/12/14م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى امل�شتعجلة  

رقم الدعوى 14/ 4/4459/2016
تبليغ باحل�شور

المدعية: غالية من�شر اأحمد الغويزي، الرقم ال�شخ�شي: 670170674. وجن�شيته يمنية. منزل 
1792، طريق 233، مجمع 302 المنامة. المدعي عليه/ م�شعد ناجي اأحمد الحمري. مجهول 

العنوان. وجن�شيته/ بحريني. مو�شوع الدعوى/ اثبات ح�شانة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الموافق  الأربعاء  لجل�شة يوم  بالح�شور  عنه  ينوب  له  وكيال  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  اأعاله 

2016/12/14م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى امل�شتعجلة  

رقم الدعوى: 14/ 9/4501/2016
تبليغ باحل�شور

المدعية: منة اهلل طارق رفعت محمد عبدالملك ، الرقم ال�شخ�شي: 870604724. وجن�شيته/ 
بحرينية. مبنى 674، طريق 4418، مجمع 244 عراد. المدعي عليه/ محمد �شيد عبدالرحمن 
محمد الح�شيني، الرقم ال�شخ�شي: 840342675. مجهول العنوان. وجن�شيته/ م�شري. مو�شوع 

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

2016/12/13م  فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى امل�شتعجلة  

رقم الدعوى: 14/ 5/4484/2016
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شدف ن�شار اأحمد محمد نظام الدين، الرقم ال�شخ�شي: 931211999. وجن�شيتها/ 
بحرينية. �شقة 12، مبنى 2718، طريق 569، مجمع 905 الرفاع ال�شرقي.

المدعي عليه/ عامر ر�شا ر�شيد. مجهول العنوان. وجن�شيته/ باك�شتاني. مو�شوع الدعوى/ طلب 
الح�شانة.

المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
الأربعاء الموافق  لجل�شة يوم  بالح�شور  عنه  ينوب  له  وكيال  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  اأعاله 
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2016/11/27م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى امل�شتعجلة  

رقم ال�شتئناف: 5/1499/2016/03
رقم الدعـــوى: 7/13646/2014/02

تبليغ باحل�شور
المحاكم  بوحمود/  قا�شم  محمد  �شناء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة   / الم�شتاأنفة 
 SHAHZAD    الطابق9، برج الدبلومات، مكتب 904، المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف عليه
قبل   -1 ال�شتئناف:  طلبات  325-  المنامة.  – مجمع   2503 – طريق   74 ،مبنى   AHMAD

الف�شل في المو�شوع : مخاطبة النيابة العامة ل�شم ال�شكوتين الجنائيتين المقدمتين تحت رقمي 
اأ- قبول ال�شتئناف   : 2014/384 و 2014/388 ق�شم الجرائم القت�شادية  2- في المو�شوع 
والم�شروفات  الر�شوم  �شدها  الم�شتاأنف  ج-  ت�شمين  الم�شتاأنف.  الحكم  الغاء  �شكال.  ب- 

واتعاب المحاماة .
 تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الدائرة الثانية للم�شتاأنف عليه اأو من ينوب عنه بالح�شور 

لجل�شة 2017/01/04م.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الدائرة الثانية

رقم ال�شتئناف: 9/1735/2014/03
رقم الدعـــوى: 5/14760/2012/02

تبليغ باحل�شور
الم�شتاأنفة: موؤ�ش�شة ميديا بيت�س ل�شاحبتها/ نيرة محمود رم�شان ،العنوان: بوا�شطة وكيلها/ 
المحامي ا�شامة انور محمد . الم�شتانف �شدها الولى: �شركة مها ميديا  �س.ت 78225 ، �شقة 
508 – مبنى 743 – �شارع 831 – مجمع 408 – ال�شناب�س . الم�شتانف �شده الثاني: �شجاع 

محمد الخطاطبة. محل 508 طريق 831 – مبنى743 مجمع 408 ال�شناب�س. 
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدهما المذكوران اأعاله 
الم�شتاأنف  ال�شركة  اإذا كانت  باأنه قد ورد رد وزارة ال�شناعة والتجارة بخ�شو�س الإفادة عما 
�شدها قد التزمت بالمادة 348 فقرة 1 من قانون ال�شركات من عدمه ... وبناًء عليه فاإنه اذا لم 
يح�شرا اأو يعينا وكياًل ينوب عنهما بالح�شور لجل�شة 2016/12/27 فاإن المحكمة �شوف ت�شير 

بحقهما ح�شوريا ليعلما.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية



العدد: 3291 - الخميس 8 ديسمبر 2016

74

رقم ال�شتئناف: 9/1757/2016/03
رقم الدعـــوى: 1/3974/2015/02

تبليغ باحل�شور
المحامية/ �شابرين مرزوق خمي�س. �شد:  وكيلته:  الح�شابي،  الم�شتاأنف: محمد جا�شم احمد 
الم�شتاأنف �شدهم: 1-ح�شين عبدالمح�شن محمد علي 2- محمد عبدالمح�شن محمد علي 3- 
كامل عبدالمح�شن محمد علي، مبنى 2029، طريق 4157، مجمع 451، بنى جمرة، الم�شتاأنف 
�شده الرابع: غالب عبدالمح�شن محمد علي، مبنى 145، طريق 7308، مجمع 473، ابو�شبيع، 
الخام�س: عقيل عبدالمح�شن محمد علي، مبنى27، طريق 37، مجمع 573،  الم�شتاأنف �شده 
طريق   ،2029 منزل  علي،  محمد  عبدالمح�شن  احمد  ال�شاد�س:  �شده  الم�شتانف  جمرة،  بنى 
علي،  محمد  عبدالمح�شن  مريم  ال�شابعه:  �شدها  الم�شتاأنف  جمره،  بنى   ،451 مجمع   ،4157
�شقة 11، مبنى 3692، طريق 7554، مجمع 575، الجنبية، الم�شتاأنف �شدها الثامنه: فاطمة 
الم�شتاأنف  الج�شرة،   ،1006 مجمع   2 طريق   ،113 مبنى   ،14 �شقة  علي،  محمد  عبدالمح�شن 
�شدها التا�شعه: ليلى عبدالمح�شن محمد علي، منزل 417، طريق 7508، مجمع 575، الجنبيه، 
الم�شتاأنف �شدها العا�شرة: نادية عبدالمح�شن محمد علي، منزل 2029، طريق 4157، مجمع 
451، بنى جمرة، الم�شتاأنف �شدها 11: �شعاد عبدالمح�شن محمد علي، �شقة73، مبنى 2230، 
الديكور  لمواد  الحلول  موؤ�ش�شة   :12 �شدها  الم�شتاأنف  دم�شتان،   ،1020 مجمع   ،2027 طرق 
الداخلي والقواطع، �شقة 120، مبنى 169، طريق 1405، مجمع 314، النعيم . الطلبات: اأول: من 
حيث ال�شكل قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقديمه في الموعد القانوني. ثانيًا: وفي المو�شوع: تعديل 
الحكم باإلزام الم�شتاأنف �شدهم باأن يوؤدوا للم�شتاأنف مبلغ -/12،000 دينار )اثنا ع�شر الف 
بالر�شوم  الم�شتانف �شدهم  باإلزام  ثانيا:  بينهم.   فيما  والت�شامم  بالت�شامن  بحريني(  دينار 
الطرفين  بين  المعاملة  ان  اعتبار  على  بواقع %10  القانونيه  والفائده  المحاماه  اتعاب  ومقابل 
بالنفاذ  الحكم  ثالثا: �شمول  ال�شداد.   تمام  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  معاملة تجارية وذلك من 

المعجل بال كفالة.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده الخام�س وال�شاد�س 
والعا�شر والثاني ع�شر المذكور اأعاله باأنه اذا لم يح�شروا اأو يعينوا وكياًل ينوب عنهم بالح�شور 

لجل�شة 2016/12/27 فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقهم ح�شوريا ليعلموا.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/08456/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: ح�شين يو�شف ح�شن يو�شف المطاوعه. المدعى عليه: �شركة تاك�شي العربية الوكيل: 
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المحامي/عادل بوعلي مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 

جل�شة 2017/02/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 7/19589/2014/02
تبليغ باحل�شور

ال�شيدالمدعى  عبدالقادر  اليزيد  اأبو  المدعي: �شامية  خليلوكيل  �شعد  خليل  المدعي: علي 
عليه: فندق ريالك�س انمو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.

باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2017/02/20 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 5/11490/2015/02

تبليغ باحل�شور
مو�شوع  ذ.م.  �شيرفي�شز  كون�شولتن�شي  كرييتف  عليه:  المدعى   .JUNAID ABBAS المدعي: 

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

جل�شة 2017/02/20 لنظر الدعوى. على ان يتم العالن باعادة الدعوى من ال�شطب.
قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 7/17823/2015/02
تبليغ باحل�شور

مو�شوع  الدوليه  احمدي  عليه: �شركة  لمدعى  مخلوق  حبيب  مح�شن  محمد  المدعي: علي 
الدعوى: دعوى عمالية.

باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 2017/02/21 لنظر الدعوى. على ان يتم العالن للمرافعة.

قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 1/02470/2015/02

تبليغ باحل�شور
المدعي: NISAMUDHEEN MANCHERI. وكيل المدعي: فاطمه احمد ح�شن كاظمالمدعى 

عليها: موؤ�ش�شة زينب علي نعمة اهلل الق�شاب مو�شوع الدعوى: دعوى عمالية.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعية عليها المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/21 لنظر الدعوى. على ان يتم العالن باأنهاء حكم التحقيق واعادة الدعوى 
للمرافعة.

قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 1/03081/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعي: ال�شيد عبداهلل ها�شم محفوظ ح�شنالمدعى عليه: مركز ال�شرق الأو�شط للتجارةمو�شوع 

الدعوى: دعوى عمالية.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية المدنية للمدعى المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
�شماع  بعد  التالي:  التمهيدي  للحكم  وفقا  العالن  يتم  ان  على  الدعوى.  لنظر   2017/01/12
المرافعة والطالع والمداولة قانونا. حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باحالة الدعوى 
للتحقيق ليثبت المدعى عليه بكافة طرق الثبات المقررة قانونا ومنها البينة والقرائن مبررات 
و�شبب ف�شل المدعي وم�شروعيتها وللمدعى نفي ذلك بذات الطرق وحددت جل�شة 2016/11/1 
لبدء التحقيق وندبت له ع�شو ي�شار الدائرة ولرئي�شها ندب غيره عند القت�شاء على ان ينتهي 
خالل ثالثة ا�شهر من تاريخ بدئه وعلى قلم الكتاب اعالن الغائب من الخ�شوم بالحكم والجل�شة
قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى: 2/17571/2016/02
تبليغ باحل�شور

لمقاولت  كير  تيك   /- عليه  مدعى   .SUBAIRKUTTY SULAIMAN KUNJU المدعــي:  
تنظيفات المرافق العامة. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

 لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/12/25م لنظر الدعوى ليعلم

قا�شي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 4/17021/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعــي: حبيب محمد جا�شم �شرحان. مدعى عليه -/ �شركة جمعة عبدمحمد للمقاولت
�شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.

 لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/12/14م لنظر الدعوى ليعلم

قا�شي اإدارة الدعوى العمالية
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رقم الدعوى: 
تبليغ باحل�شور

المدعية: بلدية المحرق ويمثلها جهاز ق�شايا الدولة. جهاز ق�شايا الدولة. المدعي عليه عبداهلل 
الدعوى/ هدم عقار  الب�شيتين. �شفة  يو�شف عبدالر�شول. مبنى 80 طريق 2702 مجمع 227 

جزئي.
 لذا تعلن محكمة المور الم�شتعجلة الدائرة الولى للمدعي عليه بانه اذا لم يح�شر او يعين 

وكيل عنه للح�شور لجل�شة 2016/12/14 فانها �شوف ت�شير في الجراءات فليعلم.
قا�شي حمكمة المور امل�شتعجلة بالدائرة الولى

رقم الدعوى:  9/9652/2016/02
تبليغ باحل�شور

المــدعي : وزارة الإ�شكان. المنطقة الدبلوما�شية المنامة �س.ب 5802. يمثلها المحامية جهان 
بو كمال. المدعى عليه: عي�شى حمد عبداهلل بادي المناعي. مجهول العنوان. المو�شوع: اإلغاء 

قرار.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2017/1/8 لنظر الدعوى وليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/18243/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفاة

هيفاء عبداهلل عبدالرحمن الري�ض
عبدالرحمن  عبداهلل  هيفاء  المتوفاة  تركة  فتح  عن  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  للمتوفاة المذكورة  ال�شخ�شي: 680902848. فعلى كل وارث  الري�س. الرقم 
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 2017/1/10 لنظر 

الدعوى
قا�شي املحكمة الكربى الأولى

رقم الدعوى: 3/18162/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفى
ريت�شارد وليام اوكالقان

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفى عماد اأحمد خلف �شملول. فعلى 
كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة 
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خالل خم�شة واأربعين يوًما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد 
حددت المحكمة جل�شة 2016/1/10 لنظر الدعوى

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 4/12403/2016/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  المدعى  المحاكم.  اإدارة  ال�شمالن.  �شعد عبداهلل  المدعي:  chanel. محامي  المــدعي: 

موؤ�ش�شة نابولي التجارية. مجهول العنوان. المو�شوع: وقف الفراج الجمركي.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2017/1/10 لنظر الدعوى وليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 6/8642/2016/02
تبليغ باحل�شور

مجهول  الوادي  متحف  عليــه:  المدعى  المحامين.  – مكتب  المحاكم  ادراة  جيب.  المدعية: 
العنوان. �شفة الدعــــــــوى: ادارية

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه لجل�شة 2017/1/12، ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى
رقم الدعوى: 9/23480/2014/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة الوطن لل�شحافة والن�شر. وكيل المدعي: يو�شف عي�شى يو�شف الها�شمي

المدعى عليها: �شركة اوتوماركينتك كوميونيكي�شنز. مبنى :2415 �شقة :51 طريق 2831، مجمع: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 7140.05  ال�شيف. مو�شوع  428 �شاحية 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/08 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/09609/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: مح�شن احمد ح�شن �شرحان. وكيل المدعي: ح�شين احمد عبا�س عي�شى. المدعى عليه: 
الدعوى:  ال�شخ�شي: 610034014. مو�شوع  الرقم  �شباح عبداهلل عبداهلل عبدالنبي ع�شبول. 
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طلب مبلغ 6000 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/11285/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  ح�شن.  علي  الهام  المدعية:  وكيل  الخارجيه.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
الدو�شري. 2- محمود عبدالوهاب عبدالكريم محمد  �شلمى محمد جا�شم محمد  عليهم: 1- 
الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع  :3306، مجمع: 933  :14 طريق  �شقة   135: مبنى  ال�شعيد. 

طلب مبلغ 9053.711 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة 

رقم الدعوى: 9/03432/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعي: احمد محمد احمد علي عبداهلل
المنامة   317 مجمع:   ،1706: طريق   580: مبنى  المنديل.  احمد  جعفر  جمعة  عليه:  المدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   11759.969 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المتميزة.  الم�شاريع  �شاحب 

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

جل�شة 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/08190/2013/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: من�شور عبداهلل عي�شى محمد. وكيل المدعية: فاطمه محمد عبداهلل محمد المدعى 
عليه: اإبراهيم حمد اإبراهيم علي ذياب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 53000 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 1/16929/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة اإبراهيم خليل كانو. وكيل المدعي: خليل اإبراهيم اأديب. المدعى عليها موؤ�ش�شة 
�شلمان  توبلي �شاحبها �شرف جمعة  الإ�شكندرية. مبنى :987 طريق :128، مجمع: 701  كراج 
الكامل. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 9699.835 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 8/14827/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  الوداعي.  ال�شيد ها�شم علوي ها�شم  المدعية:  والماء. وكيل  الكهرباء  المدعية: هيئة 
ال�شرقي.  الرفاع   919 مجمع:   ،1912: طريق   401: مبنى  الدهام.  جوهر  دهام  فايزه  عليها: 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5232.36 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 5/10416/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة تمدين للمقاولت ال�شجل: 
54992-02. مبنى :28 طريق :29، مجمع: 340 المنامة خالد القعود �شاحب موؤ�ش�شة تمدين 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   8663.507 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  للمقاولت. 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/09539/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة انتر فور�س �شيكيورتي
ال�شجل: 46941. مجمع: 410 ال�شناب�س مكتب 181 - مبنى 184 - طريق 28. مو�شوع الدعوى: 
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طلب مبلغ 17968.671 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/10343/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: موؤ�ش�شة ريفولي التجارية ال�شجل: 
البلو�شي. مو�شوع  اأحمد علي جالل  المنامة  :385، مجمع: 304  :145 طريق  مبنى   .1-1070

الدعوى: طلب مبلغ 8910.167 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة 

رقم الدعوى: 9/09991/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة المجموعة الدولية لال�شتثمار 
)فر ل�شركة اأجنبية(. ال�شجل: 34129-1. مبنى :135 �شقة :1302 طريق 1702، مجمع: 317 
الر�شوم  مع  دينارًا   10185.7 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدبلوما�شيه.  المنطقه  المنامة 

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

جل�شة 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 6/09273/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى 
عليها: �شركة دوربين للحديد المطاوع. ال�شجل:  1-55293. مبنى :3015 طريق :4453، مجمع: 
744 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 20052.475 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة



العدد: 3291 - الخميس 8 ديسمبر 2016

82

رقم الدعوى: 1/09818/2016/02
تبليغ باحل�شور

ال�شجل:  للقوم�شيون.  نادر  مركز  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
26518-2. مبنى :517 �شقة :20 طريق :117، مجمع: 701 توبلي ل�شاحبه ع�شام علي ابراهيم 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   8139.779 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عبدالعال. 

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

جل�شة 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/01560/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  تلفت.  عبدالرحمن  جا�شم  محمد  جا�شم  المدعية:  وكيل  العا�شمة.  اأمانة  المدعية: 
عليها: موؤ�ش�شة الجنة ال�شابعة. مبنى :2210 طريق :2827، مجمع: 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 16044.05 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 3/09641/2016/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
الدبلومات،  برج   ،4 الطابق   ،401 مكتب  الدو�شري.  ال�شبيحي  عي�شى  عبدالرحمن  عي�شى 
الدبلوما�شية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 7569.622 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/12/22 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 7/11323/2016/02
تبليغ باحل�شور

ال�شخ�شي  الرقم  محمد.  جالل  يا�شر  عليه:  المدعى  والماء.  الكهرباء  هيئة  المدعية: 
610332392. �شندوق بريد 2592. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 8843.24 دينارًا مع الر�شوم 
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والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد حددت  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/09208/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: ال�شفير للكمبيوتر. وكيل المدعي: طيبه احمد ايوب احمد حميد. المدعى عليها: رائده 
احمد جا�شم عبدالرحمن المطوع. مبنى :319 طريق :338، مجمع: 433 جبلة حب�شي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3857 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 8/06291/2016/02
تبليغ باحل�شور

احمد  المدعي: طيبه  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  علي  لالإلكترونيات.  المدعية: فاريا 
ايوب احمد حميد. المدعى عليه: احمد التجاني ال�شو فرحنا. مبنى :1158 طريق 812، مجمع: 
808 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3553 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

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

رقم الدعوى: 4/07511/2016/02
تبليغ باحل�شور

الدو�شري،  جبر  محمد  عليهما: عي�شى  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
محمد عي�شى محمد الدو�شري. مبنى :700 طريق :201، مجمع: 802 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 214.191 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

حددت جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
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رقم الدعوى: 2/1385/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: البنك الهلي المتحد. المدعى عليه: �شرافين جي ار �شول�شفا 770340687 مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 1166/579 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
رقم الدعوى: 7/05571/2016/02

تبليغ باحل�شور
البنعلي. وكيل المدعي:  طيبه احمد  الرا�شد  المدعية: فاريا لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي 
العهد مجمع:  ولي  تبن رزق. مبنى :2111 طريق  ادم  نايل  المدعى عليه:   ايوب احمد حميد. 
1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 819 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

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

رقم الدعوى: 4/23314/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  المدعي: را�شد  وكيل  المتحد.  الهلي  المدعي: البنك 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .660550792 ال�شخ�شي:  الرقم   .KALLIATAN PRAKASAN

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 7/6977/2016/02
تبليغ باحل�شور

احمد  عبداهلل  المدعي: غاده  وكيلة   .390011860 بناهي  عبا�س   ح�شن  المدعي: عبا�س 
عبداهلل �شليبيخ 750803940. المدعى عليه: JULIET    MORALES 691008973. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 322/800 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 2/17008/2015/02
تبليغ باحل�شور

الرقم  ح�شن.  مكي  مح�شن  جعفر  ح�شين  عليه: ال�شيد  المدعى  لالإلكترونيات.  المدعية: فاريا 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   780 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .850900760 ال�شخ�شي: 

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/18467/2015/02
تبليغ باحل�شور

ال�شخ�شي:  الرقم  عليها: افتداء ح�شن عي�شى عبا�س.  المدعى  لالإلكترونيات.  الدار  المدعية: 
780106270. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 416 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 9/19022/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  المدعى  حنفي.  علي  المدعي: �شفوت  وكيل  ماجد.  عي�شى  ال�شيدمحمد  المدعية: رباب 
HENRY SALAMAT HIBAY. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 دينار  مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/21459/2014/02
تبليغ باحل�شور

العريبي  عبداهلل  اأحمد  علي  المدعي:   وكيل  واأولده.  فخرو  يو�شف  عبداهلل  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه:  �شعيد مح�شن علي ال �شيف. الرقم ال�شخ�شي: 480111510. مبنى 1982 طريق 
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:1904، مجمع: 109 الحد �شاحب نقليات المنامه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 570 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
رقم الدعوى: 6/00201/2013/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الو�شط لتجارة الغذيه. وكيل المدعي: ح�شن علي اإ�شماعيل المدعى 

عليها: علويه الجليله ال�شيدجواد علي ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 620074450
مبنى :99 طريق :36، مجمع: 536 الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 999 دينارًا مع الر�شوم 

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

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

رقم الدعوى: 5/6995/2016/02
تبليغ باحل�شور

عبداهلل  علي  احمد  المدعية: احمد محمد  ممثل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
�شجل  الخاجة  علي  ح�شين  �شاحبها  العقارية  كري�س  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى   .830506055
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   387/727 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .38139-3 تجاري: 

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 5/05913/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى عليه:  ال�شمالن.  المدعي: احمد عبداهلل احمد  اتحاد مالك زاوية 1. وكيل  المدعي: 
 1: �شقة   17374 مبنى   .690905025 ال�شخ�شي:  الرقم  الع�شم.  جمعه  ح�شين  رم�شان  يا�شر 
طريق :3329، مجمع: 333 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1731.796 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 7/10385/2015/02
تبليغ باحل�شور

جا�شم  عبداهلل  انور  عليها: موؤ�ش�شة  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
احمد46437-1 . مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 375.472 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 4/08495/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  الح�شيني  المدعية: محمد عيد  التجارية. وكيل  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
عليه: عبدالعزيز علي عبدالعزيز محمد الماجد. مبنى :413 �شقة :1 طريق 2907، منامة239. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 639.896 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
رقم الدعوى: 4/00722/2016/02

تبليغ باحل�شور
اإبراهيم محمد �شلمان. المدعى عليه:  المتحد. وكيل المدعي: عي�شى  البنك الهلي  المدعي: 
مجمع:  الجاف  الحو�س  �شارع  طريق   826: مبنى   .RATHINAM FRANGLIN RATHINAM

128 الحد مدينه الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 629.837 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
رقم الدعوى: 1/07728/2016/02

تبليغ باحل�شور
ها�شم  علوي  ها�شم  المدعي: ال�شيد  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 



العدد: 3291 - الخميس 8 ديسمبر 2016

88

الوداعي. المدعى عليه: نواف عبداهلل �شالم با�شلم. مبنى :580 �شقة :11 طريق :4111 مجمع: 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 504.178 دنانير مع  المنامة. مو�شوع   341

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

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

رقم الدعوى: 4/9582/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة كريدي مك�س. وكيلة المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى 
مو�شوع   .520108728 ال�شخ�شي  الرقم  دين.  بدرالدين  ا�شرف  محمد  ممتاز  عليه: قي�شر 

الدعوى: طلب مبلغ 2473/901 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 9/2834/2015/02
تبليغ باحل�شور

 NELSON BANUAG   BARROGA عليه:  المدعى  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 829/883 دينارًا مع  531120546. مو�شوع 

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/05415/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيل المدعي: ح�شان علي احمد المحرقي. المدعى عليهم بنت 
جا�شم للطيور، حواء جا�شم علي احمد ال�شائغ، ابراهيم محمد جمعه محمد ال�شاخوري، زينب 
محمد جمعه محمد. مبنى :1644 طريق :2639، مجمع: 1026 كرزكان. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 4408.25 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   



العدد: 3291 - الخميس 8 ديسمبر 2016

89

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

رقم الدعوى: 1/02559/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة اأميك�س ) ال�شرق الو�شط (. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد المدعى 
عليه: GARY PHILIP CAHILL. مبنى :622 �شقة :44 طريق :3419 مجمع: 543 بني جمرة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1793.39 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
رقم الدعوى: 8/11832/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعى  المن�شوري.  عبدالرحمن  المدعية: زينات  وكيل  ماك�س.  كريدي  المدعية: �شركة 
عليها: �شركة امباك للتجارة والمقاولت ذ.م.م،و�شيم ب�شير عبداهلل عبدالرحمن الحق. �شقة 
:195 طريق :2803، مجمع: 428 �شاحية ال�شيف مبنى بالتنيوم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1677.777 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

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

رقم الدعوى: 3/07520/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى 
مو�شوع  توبلي.  :945، مجمع: 709  :1523 طريق  مبنى  الم�شقطي.  علي  ابراهيم  عليه: جميل 

الدعوى: طلب مبلغ 336 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 3/09056/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: موؤ�ش�شة عارف لبيع وت�شليح اللكترونيات. وكيل المدعي: ح�شين عقيل يو�شف احمد 
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الح�شن. المدعى عليه: TAHIR JAMIL. مبنى :469 �شقة :2 طريق 3011، مجمع: 313 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 800 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
رقم الدعوى: 9/7673/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني 480900140 المدعى 
عليه الول: محمد جعفر عي�شى ابراهيم 791006425. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2553 دينارًا 

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/9571/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني 480900140  وكيل  بنك.  �شتي  المدعي: 
الر�شوم  مع  دينار   2910/404 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .691013799 ن�شير  عليه: را�شد 

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/9559/2016/02
تبليغ باحل�شور

ها�شم  علوي  ها�شم  المدعي: ال�شيد  وكيل  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
الوداعي 860108015. المدعى عليه: عمران خان 790667746. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

423/781 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
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رقم الدعوى: 9/9397/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي 
 .891212493 م�شطفى  الدولة  قمر  �شحاته  ح�شن  عليه: م�شطفى  المدعى   .860108015
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1615/978 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
رقم الدعوى: 6/5546/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعي: محمد نوفل بوتاراث 820461695. وكيل المدعي: ال�شيد كميل �شادق جعفر العلوي 
800111478. المدعى عليه: ريا�س جاكووث كوني 821318772. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 2/6196/2016/02
تبليغ باحل�شور

عبداهلل  علي  احمد  احمد محمد  المدعية:  ممثل  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
للمقاولت  لين  تاوزن  موؤ�ش�شة  �شاحب  ابو�شرور  فوؤاد  بن  نا�شر  عليه:  المدعى   .830506055
الدعوى: طلب مبلغ  اأ طريق 1601 مجمع 216. مو�شوع  �شجل تجاري: 1-88488 - مبنى 24 

1525/782 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 6/4851/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني 480900140 المدعى 
دنانير مع  الدعوى: طلب مبلغ 1505/650  عليه: امير كوياكوتي عبدل 660563959. مو�شوع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
رقم الدعوى: 1/05650/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  المدعى  �شلمان.  اإبراهيم محمد  المدعي: عي�شى  وكيل  المتحد.  الهلي  المدعي: البنك 
SURESH KUMAR PAVOOR PAVOOR SIVAN. الرقم ال�شخ�شي 731231686. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 990.664 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 3/7470/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س. وكيلة المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
ال�شخ�شي 740939580. مو�شوع  الرقم   .MARY ANN BUNYE BUNYE LAZARO عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 712/529 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 6/8589/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: بنك البحرين التنمية �س.م.ب. وكيل المدعي: ح�شان علي احمد المحرقي. المدعى 
�شعيد  محمد  طالب  الثاني:  عليه  المدعى   .75574-1 البحرين  و�شط  الولى: موؤ�ش�شة  عليها 
عبدالح�شين جعفر. الرقم ال�شخ�شي: 860203883. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3584/250 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد  اأعاله  المذكوران  للمدعى عليهما  ال�شابعة  المدنية        لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

حددت جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة



العدد: 3291 - الخميس 8 ديسمبر 2016

93

رقم الدعوى: 3/09543/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية. وكيل المدعية: احمد محمد احمد عبداهلل
المدعى عليه: عبداهلل عمر ح�شب النبي �شاحب. مبنى د 712 طريق :201، مجمع 802 مدينة 
عي�شى �شاحب/ اأبو خ�شيرة ل�شتيراد وت�شدير المالب�س - و مخبز اأبو ح�شيرة للخبز ال�شوداني. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1334.724 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 2/1984/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيل المدعية: ليلى عي�شى علي ح�شن الب�شري. 
المدعى عليها: ثريا ح�شن علي مكي. الرقم ال�شخ�شي 800407997مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

330/476 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 8/7697/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة اأبو عامر لتاأجير المعدات. وكيل المدعية: علي اأحمد عبداهلل العريبي المدعى 
عليها: �شركة بيتا كري�شينت. �شجل تجاري: 1-73649. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1030/171 

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى 9/8596/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  المحرقي.  احمد  علي  ح�شان  المدعي:  وكيل  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
الول: فيمنتين جالري �س.ت:1-74181. المدعى عليها الثانية: هند عبدالرحمن غلوم محمد 
امين. الرقم ال�شخ�شي: 781005094. المدعى عليه الثالث: ابراهيم عبداهلل ابراهيم عبداهلل 



العدد: 3291 - الخميس 8 ديسمبر 2016

94

المهزع 800108337. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3790/250 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
رقم الدعوى 9/8590/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعى  المحرقي  المدعي: ح�شان علي احمد  وكيل  التنمية �س.م.ب.  البحرين  المدعي: بنك 
عليها الولى: موؤ�ش�شة والز للنجاره 4-52816. المدعى عليه الثاني: يا�شر محمد كاظم ابراهيم 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   2863/250 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  مطر760607087. 

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 9/3860/2016/02
تبليغ باحل�شور

الطحان  عبداهلل  عبدالعزيز  المدعي: جميله  وكيلة  الخلوي.  عبداهلل  المدعي: دخيل 
820304123. المدعى عليه: �شراج لخدمات الأيدي العاملة �شجل تجاري: 4-7570

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2780 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 4/9548/2016/02
تبليغ باحل�شور

 .670111759 عبداهلل محمد  �شعيد  �شهاب  عليه:  المدعى  الحديثة.  المعدات  المدعية: بوابة 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 741 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
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رقم الدعوى: 4/431/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: ابراهيم عبداهلل حمد عبداهلل ال �شنان 750100150. وكيل المدعي: عمر عبدالعزيز 
الوردي  عبداهلل  علي  عبداهلل  عليه: علي  المدعى   .720702887 العيد  محمد  عبدالكريم 
والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 387/727 دينارًا مع  630802505. مو�شوع 

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

جل�شة 2017/2/1 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 8/06372/2016/02
تبليغ باحل�شور

ح�شن  عليه: هيثم  المدعى  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  علي  لاللكترونيات،  المدعية: فاريا 
علي ح�شين ال�شافي. مبنى :641 طريق :607، مجمع: 606 الخارجية. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 858 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 7/00925/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعى عليه:  �شلمان.  اإبراهيم محمد  المدعي: عي�شى  المتحد. وكيل  البنك الهلي  المدعي: 
JAMEEL MOZIUDDIN. الرقم ال�شخ�شي: 800447115. مبنى :261 �شقة :1 طريق :،�شارع 

الر�شوم  مع  دينارًا   1638.54 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   340 مجمع:  ال�شباب 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
رقم الدعوى: 6/23084/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  المدعى  �شلمان.  اإبراهيم محمد  المدعي: عي�شى  وكيل  المتحد.  الهلي  المدعي: البنك 
 1: �شقة   1754 مبنى   .791233197 ال�شخ�شي:  الرقم   .DENNIS ZAFICO DALAGUAN
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طريق :3936، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 366.922 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/01 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة
رقم الدعوى: 6/05370/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعى  خ�شير  احمد  علي  المدعية: فاطمه  وكيل  المعدات.  لتاأجير  امداد  المدعية: موؤ�ش�شة 
المنامة.   302 مجمع:   ،235: طريق   22: �شقة   2014: مبنى   .SUNIL THANKAIAN عليه: 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 328 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/17 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة

رقم الدعوى: 3/09543/2016/02
تبليغ باحل�شور

عبداهلل  احمد  محمد  المدعي: احمد  وكيل  الجتماعية.  للتاأمينات  العامة  المدعية: الهيئة 
المدعى عليه: عبداهلل عمر ح�شب النبي �شاحب. مبنى :د 712 طريق :201، مجمع 802 مدينة 
عي�شى �شاحب/ اأبو خ�شيرة ل�شتيراد وت�شدير المالب�س - و مخبز اأبو ح�شيرة للخبز ال�شوداني. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1334.724 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

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

رقم الدعوى: 9/13604/2016/02
تبليغ باحل�شور

العماري.  خليفه  ح�شن  المدعية: احمد  وكيل  الغذائية.  المواد  لتوزيع  المين  المدعية: �شركة 
المدعى عليه: NARENDAR KUMAR. الرقم ال�شخ�شي 600321274 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 974.848 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
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رقم الدعوى: 7/14139/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة البحرين لتاجير ال�شيارات. وكيل المدعية: جميلة علي �شلمان اأحمد المدعى 
عليه: ا�شامه محمد محمود مهران. الرقم ال�شخ�شي:510804993. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 3/16492/2016/02
تبليغ باحل�شور

محمد  علي  محمد  المدعي: وفاء  وكيل  والمقاولت.  البناء  معدات  لتاجير  المدعي: الكرار 
مرهون. المدعى عليه: TARIQ KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 890827516. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1662.3 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 3/15830/2016/02
تبليغ باحل�شور

لال�شت�شارات  تاور  تك  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
العقارية ذ.م.م. �شجل تجاري رقم: 1-91721. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1204.616 دنانير 

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

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 2/13312/2016/02
تبليغ باحل�شور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المدعي:  وكيل  التجاريه.  للت�شهيالت  البحرين  المدعية: �شركة 
 .930204921 ال�شخ�شي  الرقم  بوقوه.  مبارك  محمد  �شقر  عليها: �شيخه  المدعى  الوداعي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 547.442 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعوى: 8/13452/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: مفرو�شات الكوهجي واخوانه

الر�شوم  مع  دينارًا   2037.219 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .03-59600 رقم:  تجاري  �شجل 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعوى: 2/13665/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيل المدعية: احمد محمد احمد عبداهلل المدعى 
عليه: �شراج عبداهلل محمد عبدالرحمن الكوهجي �شاحب / �شراج عبداهلل محمد الكوهجي. 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .1-62584 رقم  تجاري  �شجل   .670203491 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 9/13666/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: علي عبدالكريم مكي عي�شى الكوفي 
رقم:  تجاري  �شجل   .910202796 ال�شخ�شي:  الرقم  ميديا.  هاو�س  برونتو  موؤ�ش�شة  �شاحب/ 
1-89671. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1032.9 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
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رقم الدعوى: 9/15919/2016/02
تبليغ باحل�شور

محمد  عبداهلل  عطيه  فاطمة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
ال�شباغ �شاحبة موؤ�ش�شة الفرزدق التجارية. الرقم ال�شخ�شي: 790306760. �شجل تجاري رقم: 
3515-2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 860.552 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 9/15919/2016/02
تبليغ باحل�شور

محمد  عبداهلل  عطية  عليها: فاطمة  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  المدعية: الهيئة 
ال�شباغ �شاحبة موؤ�ش�شة الفرزدق التجارية. الرقم ال�شخ�شي: 790306760. �شجل تجاري رقم: 
3515-2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 860.552 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 3/13771/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: عبدالرحمن محمد حمد المحميد. وكيل المدعية: نوره ابراهيم عبداهلل �شويطر
المدعى عليه: محمد عبدالوهاب احمد غزال �شاحب موؤ�ش�شة محمد الغزال للمقاولت الرقم 
ال�شخ�شي: 780200233. �شجل تجاري رقم :51434-6. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3363.5 

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

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 5/13963/2016/02
تبليغ باحل�شور

 SEMARA المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
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PEDIGE RANJITH KUMARA. الرقم ال�شخ�شي 680629718 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4535.417 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/09 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 1/13402/2016/02
تبليغ باحل�شور

ها�شم  علوي  ها�شم  المدعي: ال�شيد  وكيل  التجاريه.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
الوداعي. المدعى عليها: امل عبداهلل احمد محمد بو�شالح. الرقم ال�شخ�شي 880703016. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 658.767 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعوى: 1/14985/2016/02

تبليغ باحل�شور
عليه: ح�شن  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعي:  وكيل  للتاأمين.  الأهلية  المدعية: ال�شركة 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   757.15 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  جميل.  محمد 

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

جل�شة 2017/01/08 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 5/15194/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: ال�شركة الهلية للتاأمين. وكيل المدعية: ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: عبير علي 
عبداهلل علي عنان. الرقم ال�شخ�شي: 790667932. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 852.4 دينارًا 

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

جل�شة 2017/01/08 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
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رقم الدعوى: 1/16509/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاجير معدات البناء. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم 
ال�شخ�شي:  الرقم   .PRIJILAL PRASOBHAN REMANI عليه:  المدعى  التويجري. 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   437.82 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .790597420

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

جل�شة 2017/01/08 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 3/16699/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: نزار عقيل محمود رئي�س. المدعى عليها: ب�شرى التوري. 
الر�شوم  مع  دينارًا   4597.83 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع   .740241125 ال�شخ�شي:  الرقم 

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

جل�شة 2017/01/08 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى: 2/11651/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ح�شن 
 ،8544: مبنى 2300 طريق  ال�شخ�شي: 840202458.  الرقم  الم�شجن.  ابراهيم ح�شن  �شعيد 
مجمع: 985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 232.262 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/13726/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
HAMED K ALATASSI. الرقم ال�شخ�شي: 541118340. مبنى :961 طريق 3320، مجمع: 
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ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 450.309  المنامة. مو�شوع   332
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 9/05696/2014/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
طريق   1: �شقة   179 مبنى   .831250909 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD AFZAL عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   179.644 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   305 مجمع:   ،1326:

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

جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 8/21295/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  المدعي:  وكيل  تليكوم.  ميتا  المدعية: �شركة 
MUHAMMAD SALEEM. مبنى :1388 �شقة :23 طريق :286، مجمع: 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 74.75 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/08277/2014/02
تبليغ باحل�شور

عبدالر�شول  ح�شنين  ريم  المدعية:  وكيل  )مقفلة(.  �س.م.ب  البحرين  فيفا  المدعية: �شركة 
مبنى   690905963 ال�شخ�شي:  الرقم  البو�شعيدي.  ها�شل  �شليم  عليه: غانم  المدعى  خلف. 
:2518 �شقة :2 طريق :1275، مجمع: 912 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 182.12 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 8/07109/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة ام تي �شي فودافون. المدعى عليه: TASSADAQ IQBAL. الرقم ال�شخ�شي: 
مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المعامير.   634 مجمع:   ،3401: طريق   30: مبنى   .890824100

506.659 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/10521/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
:4 طريق  �شقة   170 مبنى   .900911921 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMED SHIHIN عليه: 
:1315، مجمع: 913 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 120.269 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/08995/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
MANDEEP SINGH. الرقم ال�شخ�شي: 860218562. مبنى :3329 طريق 251، مجمع: 342 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   60.71 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة. 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 8/05022/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: نور 
 2706: مبنى   910502110 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شليمان.  عبدالوهاب  عبدالمح�شن  نا�شر 
طريق :1646، مجمع: 212 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 464.427 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/09833/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
RAHIM KALIYATH. الرقم ال�شخ�شي: 890423466. مبنى :1072 طريق 1815، مجمع: 318 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 281.323 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�ض
رقم الدعوى: 9/03222/2014/02

تبليغ باحل�شور
المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد 
عبداهلل �شلمان عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 760203890. مبنى :1052 طريق :5441، مجمع: 
607 ابو العي�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 187.725 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/18825/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
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ال�شخ�شي: 601121341. مبنى 2639 طريق  الرقم   .LYNDON DELA CRUZ DANOOG

:577، مجمع: 705 توبلى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 130.84 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 6/05101/2015/02

تبليغ باحل�شور
 ZAIN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
BALOCH. الرقم ال�شخ�شي: 201504576. مكتب 705 - برج الدبلومات الدور 7 - مجمع 317 

- المنطقة الدبلوما�شية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 520.316 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 6/13168/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
FRANCIS ANTHONY BUE VIVAS. الرقم ال�شخ�شي: 790340410. مبنى 1039 طريق 

:539، مجمع: 405 ط�شان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 338.33 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/10933/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
SAIF UR REHMAN REHMAN AMEER. مبنى :2753 طريق 1652، مجمع: 216  عليه: 
المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 336.159 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
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المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/10775/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ح�شن را�شد جمعه القرطوبي. مبنى :228 طريق :2502، مجمع: 225 الب�شيتين. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 278.557 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/11335/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
عليه: عبدالخالق داد محمد مال ح�شن. مبنى :1234 طريق :2714، مجمع: 927 الرفاع ال�شرقي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 109.966 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 2/10894/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: ال�شيد 
حافظ ابراهيم عبا�س ح�شن. مبنى :1394 �شقة :15 طريق :840، مجمع 608 واديان. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 77.461 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 8/11345/2016/02
تبليغ باحل�شور

ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه فايز  البحرين. وكيل المدعية: زينب  المدعية: �شركة زين 
محمد علي ناجي النقيب. مبنى :504 �شقة :31 طريق :121، مجمع: 801 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 435.438 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/10056/2016/02
تبليغ باحل�شور

 AJITH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
SASI. مبنى :1880 طريق :1175، مجمع: 305 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 190.123 

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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/10058/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ط�شان.   407 مجمع:   ،14: طريق   628: مبنى   .GAGAN SHINGARI

مبلغ 122.809 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 2/10054/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه ابرهيم 
مو�شوع  الحد.   111 مجمع:   ،1110: طريق   11: �شقة   859: مبنى  على.  �شيد  حجازى  �شعيد 

الدعوى: طلب مبلغ 487.571 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/10632/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SAHAPTHEEN ABDULJALEEL. مبنى :68 طريق :45 مجمع 529 المرخ. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 103.285 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/10631/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ORIADNA JULISSA ORTEGA ORTEGA OSORIO. مبنى 600 �شقة :16 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   395.834 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع:   ،1807:

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

جل�شة 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/10646/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ناديه محمد خلف �شاير خلف. مبنى :648 طريق :317، مجمع: 203 المحرق. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 248.383 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/10707/2016/02
تبليغ باحل�شور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
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المدعى عليه: محمد خليل ابراهيم علي. مبنى :320 طريق :58، مجمع: 358 الزنج مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 561.786 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 9/11151/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: احمد محمد مجدى محمد م�شطفى. مبنى :R 2711 طريق :927 مجمع 952 را�س زويد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 252.837 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 9/11408/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  المدعية: عبدالكريم  وكيل  بتلكو.  المدعية: �شركة 
الدير.   231 مجمع:   ،3133: طريق   1090: مبنى  ال�شعيد.  محمد  ابراهيم  �شعيد  عليه: محمد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 147.845 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 4/10635/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
الرفاع   929 مجمع:   2902: طريق   31: �شقة   230: مبنى   .SHAHZAD GUL BUTT عليه: 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 538.568 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 3/10725/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: مرزوق جعفر مرزوق جعفر ر�شي. مبنى :1586 �شقة :1 طريق 2144، مجمع: 721 جدعلي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 338.693 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 7/10642/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبدالعزيز حميد ح�شن عبا�س محمد. مبنى :2048 طريق :106، مجمع 1033 المالكية. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 234.245 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/10581/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: Abdulla Sameer Abdulla ebrahim al mashan. �شقة :76 طريق :1702، مجمع: 317 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 949.919 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/10898/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  المدعية: �شلمى  وكيل  تيليكوم.  مينا  المدعية: �شركة 
ANDRIAS ZULQARNAEN SUDIRMAN. مبنى :1677 طريق :3738 مجمع: 337 المنامة. 
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مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 75.2 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 2017/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/10893/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: عقيل 
�شادق عبدالح�شين علي الحجري. مبنى :790 طريق :411، مجمع 1204 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 75.213 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 2/10815/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: زينب عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: �شماح 
محمد عيد تركيه. مبنى :2578 �شقة 21 طريق 4451 مجمع 244 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 69.36 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 6/10276/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: �شركة 
بي واي القاب�شة، ح�شين علي مح�شن علي �شبت. مبنى :4002 طريق 2834، مجمع: 428 �شاحية 
ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4281.19 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 2/11785/2016/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
GHULAM ABBAS. مبنى :980 طريق :1134، مجمع: 311 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1983.991 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/08450/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: نور 
الدين احمد محمد الهتار. مبنى :1455 طريق :2805، مجمع: 328 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162.476 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/10063/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: احمد 
محمود �شالح الدين بدر. مبنى :837 طريق :821، مجمع: 208 المحرق

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 494.34 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/10127/2016/02
تبليغ باحل�شور

 VAJID المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
MOHMMAD. مبنى :1812 طريق :89، مجمع: 906 الرفاع الغربي مو�شوع الدعوى:  204.326 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/11347/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: خليفه 
مو�شوع  الحد.   107 مجمع:   ،188: طريق   2: �شقة   179: مبنى  علي.  محمد  خليف  زيدان 

الدعوى: طلب مبلغ 480.026 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 2016/03/01 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/05762/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JOUBAN CHANDRA SHIL SHIL SHIL. مبنى :891 �شقة 505 طريق :4019، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 257.228 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/09223/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
نبيل عبداهلل محمد المو�شى. مبنى :1881 طريق :3747، مجمع: 337 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 150.225 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/03719/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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عليه: اية محمد رفعت عبدالعزيز علي. مبنى :1909 طريق :4036، مجمع 540 الدراز. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 272.176 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 9/07231/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: VENU MENATHU PADEETTATHIL. مبنى :1195 طريق 4430، مجمع: 243 عراد. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 145.446 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/03809/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: FAISAL RIZWAN. مبنى :1215 طريق :3928، مجمع: 939 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 254.024 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/03023/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع  حمد.  مدينة   1211 مجمع:   ،1154: طريق   3289: مبنى  مرزوق.  احمد  مهدي  زهره 

الدعوى: طلب مبلغ 204.125 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 4/06858/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: MOHAMMED YOUSUF FOULAD. مبنى :2429 �شقة :18 طريق :775، مجمع: 907 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 208.017 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/07637/2016/02
تبليغ باحل�شور

ايمان  المدعى عليها  ليلى جا�شم محمد جواد.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
ابراهيم غلوم علي اكبر. مبنى :2812 �شقة :11 طريق :2172، مجمع: 721 جدعلي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 63.95 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/06889/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها وجيه 
�شالح علي عبداهلل. مبنى :1404 طريق :6223، مجمع: 362 بالد القديم مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1899.679 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/06617/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
الدعوى:   مو�شوع  الحد   105 مجمع:   ،943: طريق   1953: مبنى  الرا�شد.  احمد  محمد  بدريه 

160.524 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 4/07640/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: RONNICK AVERION BARCENAS. مبنى :3844 طريق 2158، مجمع: 321 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 372.041 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 5/08035/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد عطا عبدالهادى ر�شالن. مبنى :2638 �شقة :13 طريق :577 مجمع: 705 توبلى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 212.347 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 5/08004/2016/02

تبليغ باحل�شور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المنامة   342 مجمع:   ،382: طريق   3: مبنى   .CHRISTIAN RAVON ROGERS

الدعوى: طلب مبلغ 498.621 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/20710/2015/02
تبليغ باحل�شور

 JERRY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
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 ،7171: طريق   2714 مبنى   .650829140 ال�شخ�شي:  الرقم   .MAKY NUQUI ALBERTO

والم�شاريف  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 313.978 دينارًا مع  الجنبية. مو�شوع  مجمع: 571 
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: 6/21203/2015/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه را�شد 
الدعوى: طلب  :1650، مجمع 1650. مو�شوع  :2822 طريق  بوورده. مبنى  را�شد ح�شن  احمد 

مبلغ 102.171 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/07017/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
احمد فواد جوهر. مبنى :113 �شقة :32 طريق :22، مجمع: 324 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 191.634 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/04828/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ROMERO SOLLANO PAULO. مبنى :1384 �شقة :11 طريق :4125 مجمع: 341 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 229.108 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 8/09126/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،1020: طريق   2022: مبنى   .MARUF A RASHID عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 249.293 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/04114/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: نايل 
احمد البدوى محمد العبد. مبنى :4 طريق :1848، مجمع: 318 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 475.89 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 2016/12/20 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/06132/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عبدالمير محمد علي محمد. الرقم ال�شخ�شي: 770903134. مبنى �شقة 1 طريق :3418، 
مجمع: 734 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 337.28 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 3/22821/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: وليد احمد ال�شافعي. الرقم ال�شخ�شي: 740437844. مبنى :169 �شقة 120 طريق :1405، 
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   537.05 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   314 مجمع: 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 2/04271/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعي: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
بن�شار لتقنية البرامج المعلوماتية ذ.م.م. مبنى :614 �شقة :13 طريق 6315 مجمع: 363 بالد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 270.29  الدعوى: طلب  مو�شوع  القديم. 

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 3/13746/2014/02
تبليغ باحل�شور

 RYAN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
ال�شخ�شي: 780753976. مبنى :1 طريق 382، مجمع: 342  الرقم   .REGACHO PULIDO

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 113.107 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/06640/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه رافع 
عاطف �شليمان �شليم العايد. مبنى :2222 �شقة :11 طريق :1553، مجمع: 815 مدينة عي�شى. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 305.27 دنانير 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/06555/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها فائزه 
اح�شان الهي ف�شل دين. مبنى :885 �شقة :12 طريق :824، مجمع824 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 573.561 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/13354/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه محمد 
ح�شن �شيد جاب اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 780850769. مبنى :3063 طريق 5767، مجمع: 557 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   81.306 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البديع. 

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/08240/2014/02
تبليغ باحل�شور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: PAULO CESAR MARQUES MARQUES PICANCO. الرقم ال�شخ�شي: 
580922006. مبنى :2122 �شقة :34 طريق :5718، مجمع: 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 150 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 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 2/12570/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
عليه: غلوم ح�شين عبدالوهاب عبا�س محمد. الرقم ال�شخ�شي: 740904353. مبنى 2351 �شقة 
:2 طريق :1146، مجمع: 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80.414 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/03020/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: علي محمد معتق ال قري�س. المدعى عليها فاطمة 
مجمع:   ،1122 طريق   11440: مبنى   .620044160 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  حبيب  علي 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 56.6 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/08065/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعي: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه رقيه 
عبداهلل محمد علي الموي�شي. مبنى :1983 طريق :1046، مجمع: 1010 الهملة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.186 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/08321/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين �س.م.ب)مقفلة(. وكيل المدعية: ريم ح�شنين عبدالر�شول خلف. 
المدعى عليه: منى �شنقور م�شعود �شنقور مرزوق. الرقم ال�شخ�شي 890709149. مبنى :586 
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الر�شوم  �شقة :3 طريق :729، مجمع 2912. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 189.284 دينارًا مع 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 4/13586/2015/02

تبليغ باحل�شور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
 18 �شقة   618: مبنى   .630804800 ال�شخ�شي:  الرقم  ح�شن.  جعفر  ال�شيدح�شن  انور  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   176.235 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  بورى.   754 :5421، مجمع:  طريق 

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

جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/06063/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: Fariba jassim ebrahim alwardi. الرقم ال�شخ�شي 201505294 مبنى :964 �شقة :14 
طريق :2719، مجمع: 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 596.332 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 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 3/13399/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 881213365. مبنى :1057 طريق :1537،  الرقم  انام محمد.  عليه: عادل ميرزا 
مجمع: 815 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 672.15 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 4/15449/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
:36 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 920708897   الرقم  العجمي.  راهيه  عليه: ح�شن عي�شى محمد 
:801، مجمع: 308 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 253.32 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

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

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

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

جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/17197/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه انجلينا 
تنجلو تيقناكو. الرقم ال�شخ�شي: 201422484. مبنى :1072 طريق :3620 مجمع: 436 ال�شيف. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.037 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 9/16947/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه امل 
محمد حبيب حاجي عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 771108370. مبنى :572 طريق 2912، مجمع: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 482.431 دينارًا مع  729 جرداب. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 5/13843/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 1: �شقة   118 مبنى   .820517020 ال�شخ�شي:  الرقم   .MANAF KAKKRALI ASHARAF

طريق :905، مجمع: 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 217.104 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 6/14252/2015/02

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

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

جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/14565/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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ال�شخ�شي: 760132909. مبنى 1405 طريق  الرقم  بختيار �شفر جعفر محمد.  عليه: حبيب 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 229.674  القديم. مو�شوع  :3645، مجمع: 363 بالد 

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

جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/03151/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 ،4125: :642 طريق  مبنى  ال�شخ�شي: 750801239.  الرقم  عبا�س.  بهرام حبيب  عبدالر�شا 
والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 316.733  المنامة. مو�شوع  مجمع: 341 

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

جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/06390/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: في�شل عبدالعزيز احمد عبدالرحمن ال بور�شيد. الرقم ال�شخ�شي 741100029. مبنى 
:502 طريق :813، مجمع: 108 الحد. مو�شوع الدعوى 217.867 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 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/06869/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شريفه عبداهلل حمد علي الدو�شري. مبنى :1065 طريق :321، مجمع 808 مدينة عي�شى. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 203.273 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/04176/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
حمد.  مدينة   1205 مجمع:   ،3553: طريق   555: مبنى  رجب.  مح�شن  ح�شن  محمد  محمود 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.442 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 2017/02/15 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/19619/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 154: �شقة   2427 مبنى   .900931060 ال�شخ�شي:  الرقم   .DALE JOHN CLARKE عليه: 
طريق :1783، مجمع: 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.997 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 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/07335/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MAZHAR IQBAL BALOCH BALOCH BALOCH. الرقم ال�شخ�شي 731130260. مبنى 

:12 �شقة :21 طريق :106، مجمع: 334 المنامة مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 108.167 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 2016/02/15 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 9/14564/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: محمد نبيل من�شور احمد الراعي. الرقم ال�شخ�شي: 900135700. مبنى 1669 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   1067.019 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302 مجمع:   ،229:

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

جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/08060/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: عبدالعظيم العلمي ال�شيدي. الرقم ال�شخ�شي: 820620211. مبنى 673 طريق :4418، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   510.637 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عراد.   244 مجمع: 

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

جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 1/05311/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: VICTOR HUGO VELANDIA VELANDIA PORRAS الرقم ال�شخ�شي: 620901420. 
مبنى :817 طريق :102، مجمع: 128 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 216.414 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 2016/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/17198/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه احمد 
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�شمير احمد توفيق �شالم. الرقم ال�شخ�شي: 780828747. مبنى :1039 طريق 77 مجمع2098. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 278.995 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/02/15 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 4/13849/2014/02

تبليغ باحل�شور
 JOSE المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
RAYMUNDO AGUILERA. الرقم ال�شخ�شي: 770801412. مبنى :1 طريق :382، مجمع: 

342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ7 188.422 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 2016/02/15 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 4/08019/2014/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة فيفا البجحرين. وكيل المدعية: ريم ح�شنين عبدالر�شول خلف. المدعى عليه: 
DEMETRIUS DANIELS. الرقم ال�شخ�شي: 840525060. مبنى :1 طريق 382، مجمع: 342 

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 286.95 دينارًا مع 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/15 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 8/17098/2015/02

تبليغ باحل�شور
المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عليه: EVAN PAUL NATHANIEL NATHANIEL SELLER. الرقم ال�شخ�شي 830763325. 
مبنى :211 �شقة :51 طريق :41، مجمع: 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 199.701 

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 2017/02/15 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 8/03035/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: كرم 
قا�شم �شالح حيدره العمري. مبنى :389 طريق :3505، مجمع: 935 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 937.73 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 6/08763/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
 ،382: طريق   3: مبنى   .920719279 ال�شخ�شي:  الرقم   .NORVESTER MCCLAIRN JR

والم�شاريف  الر�شوم  دنانير مع  مبلغ 407.743  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  مجمع: 342 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 6/08763/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
 ،382: طريق   3: مبنى   .920719279 ال�شخ�شي:  الرقم   .NORVESTER MCCLAIRN JR

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 407.743  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.  مجمع: 342 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى: 5/13292/2014/02
تبليغ باحل�شور

 EDWIN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
 ،3419: طريق   627 مبنى   .780304918 ال�شخ�شي:  الرقم   .BLANTUCAS MONTANEZ

مجمع: 1034 المالكية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 369.421 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 6/04204/2016/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: خولة 
الهادي �شبعي. مبنى :107 طريق :4103، مجمع: 941 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 508.971 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 6/08094/2015/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  المدعية: �شناء  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
IMRAN KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 880430516. مبنى :3230 �شقة :15 طريق 450، مجمع: 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 177.082  المنامة. مو�شوع   304
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 6/13655/2014/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: �شاره 
 ،1152: طريق   3160 مبنى   .870509195 ال�شخ�شي:  الرقم  الدو�شري.  محمد  جمعه  احمد 
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ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 254.503  الدعوى: طلب  مجمع 1121. مو�شوع 
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 7/11539/2014/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: زينب 
ميرزا علي احمد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 870706489. مبنى :122 طريق :1504، مجمع: 815 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 487.812 دينارًا مع 

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

جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 7/12346/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  المدعية:  وكيل  تليكوم.  مينا  المدعية: �شركة 
طريق   2476: مبنى   .810904330 ال�شخ�شي:  الرقم  الغنيم.  مبارك  �شالم  فهد  عليه: �شالم 
الر�شوم  مع  دينارًا   80.564 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  الرمامين.   982 مجمع:   ،2845:

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

جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 3/11432/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
 31: �شقة   300: مبنى   .790360829 ال�شخ�شي:  الرقم   .HACKEEKATH KHAN SIDDIQ

الر�شوم  مع  دينارًا   486.28 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  مهزه.   603 مجمع:   ،304: طريق 
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 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 3/11432/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  المدعية: زينب  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 31: �شقة   300: مبنى   .790360829 ال�شخ�شي:  الرقم   .HACKEEKATH KHAN SIDDIQ

الر�شوم  مع  دينارًا   486.28 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  مهزه.   603 مجمع:   ،304: طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 3/11432/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  المدعية: �شركة 
 31: �شقة   300: مبنى   .790360829 ال�شخ�شي:  الرقم   .HACKEEKATH KHAN SIDDIQ

الر�شوم  مع  دينارًا   486.28 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  مهزه.   603 مجمع:   ،304: طريق 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/07083/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: جمال بخيت عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 570055628. مبنى :188 طريق 329، مجمع: 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى: طلب مبلغ 699.662  المنامة. مو�شوع   304

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

جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة



العدد: 3291 - الخميس 8 ديسمبر 2016

133

رقم الدعوى: 9/12440/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد المدعى 
عليه: JOCELYN VILLAVERT NAHAG. الرقم ال�شخ�شي 770738362. مبنى :654 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   173.616 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  مجمع183.   ،1444:

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

جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/08056/2014/02
تبليغ باحل�شور

 SHAHID ABBAS CHEEMA،RAHMET عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مو�شوع  المحرق.   205 مجمع:   535: طريق   33: �شقة   1202: مبنى   .AHMED MOSA

الدعوى: طلب مبلغ 855.71 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 

2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 3/04206/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى 
عليه: اياد عبدالحكيم ال�شيد ابراهيم عبداهلل نورالدين. الرقم ال�شخ�شي 810307111. مبنى 
:467 �شقة :11 طريق :812، مجمع: 208 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 555.872 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 9/03121/2015/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: فاطمة  وكيل  )بتلكو(.  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  البحرين  المدعية: �شركة 
مبنى   3263 ال�شخ�شي:  الرقم  ب�شرى.  ومطعم  عليها: برادات  المدعى  يو�شف.  احمد  جا�شم 
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مع  دينارًا   344.55 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة.   329 مجمع:   ،2909: طريق   329:
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2017/02/28 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى: 4/08666/2014/02

تبليغ باحل�شور
المدعية: �شركة الت�شالت ال�شلكيه والال�شلكيه ) بتلكو (. وكيل المدعية: فاطمة جا�شم احمد 

يو�شف. المدعى عليه: محمد علي راكان الرويلي. الرقم ال�شخ�شي 801028302
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  :735، مجمع: 907  :1 طريق  �شقة   3346: مبنى 

556.113 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 2017/02/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 8/04078/2014/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
طريق   2308 مبنى   .860141039 ال�شخ�شي:  الرقم  المري�شي.  �شالح  م�شعد  عليه: عا�شم 
الر�شوم  دنانير مع  مبلغ 603.73  الدعوى: طلب  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  :549، مجمع: 905 

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

جل�شة 2017/02/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى: 6/13968/2016/02
تبليغ باحل�شور

 MOHAMMED المدعى عليه .MOHAMMAD SAIFUL ISLAM AZIZ AHAMED :المدعي
JASHIM UDDIN NUR SAFFA. الرقم ال�شخ�شي 821156950. مجهول العنوان في مملكة 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   530 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  البحرين. 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 



العدد: 3291 - الخميس 8 ديسمبر 2016

135

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/15547/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  العلوي.  جعفر  �شادق  كميل  المدعية: ال�شيد  وكيل  والماء.  الكهرباء  المدعية: هيئة 
عليه: عبدالرحيم محمد محمود علي عبدالرحيم مبنى :149 طريق بني جمرة مجمع: 541 بني 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  دنانير مع  الدعوى: طلب مبلغ 3805.24  جمرة. مو�شوع 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/13087/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: عارف �شالح عبدالقادر تقي. المدعى عليه: DEEPIKA KAPOOR. الرقم ال�شخ�شي: 
680931880. مبنى :895 �شقة :31 طريق :724، مجمع: 307 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1600 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/14874/2016/02
تبليغ باحل�شور

خان  عليه: �شعيب  المدعى   .KHALID MEHMOOD MUHAMMAD SIDDIQE المدعي: 
محمد الطاف ح�شين خان محمد خان. مبنى :413 طريق :2105 مجمع: 321 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 3775 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 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/15378/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: هيئة الكهرباء والماء. وكيل المدعية: ال�شيد كميل �شادق جعفر العلوي. المدعى عليه: 
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خمي�س علي عبدالر�شول عبداهلل. مبنى :156 طريق :،�شارع العكر ال�شرقي مجمع: 623 العكر. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3137.86 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 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 2/07249/2016/02

تبليغ باحل�شور
 SAIFUL المدعي: ح�شن علي عثمان دراج. وكيل المدعي: عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليه
مبنى   .SANWAR،ASIM KUMAR DATTA DATTA DATTA،MOKLESUR ARSHED

:181 �شقة :23 طريق :339 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1500 دينار مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 1/16011/2016/02

تبليغ باحل�شور
 .RAZEENA ABDUL RAHIMAN :المدعي: محمد عبدعلي محمد علي المادح. المدعى عليه
مو�شوع  ابوقوه.   457 مجمع:   ،5776: طريق   3873: مبنى   .610404253 ال�شخ�شي:  الرقم 

الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/14493/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: FATIMA TAO-ADEN DARGO. وكيل المدعي: 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  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة. 

المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/12833/2016/02
تبليغ باحل�شور

ح�شن  علي  محمد  جا�شم  المدعي:  وكيل  علي.  محمد  عبدالح�شين  ح�شن  المدعي: محمد 
ال�شخ�شي 900405937.  �شرحان. المدعى عليه: ال�شيد علي هادي علوي امين ح�شن. الرقم 
مبنى :1909 طريق :708، مجمع: 841 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2100 دينار 

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

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/15466/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  العلوي   جعفر  �شادق  كميل  ال�شيد  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  المدعية: هيئة 
عليها: بثينه عبداهلل مبارك ال�شمالن. مبنى :953 طريق :3017، مجمع: 330 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 4366.44 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/14079/2016/02
تبليغ باحل�شور

ثامر.  ح�شين  المدعي: علي  وكيل   .RIAZ AHMED MUHAMMAD HASSAN المدعي: 
المدعى عليه: �شقر عي�شى علي نا�شر. مبنى :331 �شقة :12 طريق :77 مجمع 721 جدعلي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 200 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 2016/12/28 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/12217/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: لولوه حجي عبداهلل الوزان، را�شد مال اهلل عبدالرحمن ال�شبت، ح�شه عبدالرحمن 
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مال اهلل عبدالرحمن �شبت، احمد عبدالرحمن مال اهلل عبدالرحمن ال�شبت، ليلى عبدالرحمن 
مال اهلل عبدالرحمن ال�شبت، ه�شام عبدالرحمن مال اهلل عبدالرحمن ال�شبت، وكيل المدعي: 
مريم حجي  ال�شبت،  اهلل  مال  ناديه جا�شم  عليهم:   المدعى  العري�س.  �شالم  عبدالنبي  رباب 
مال  عبدالرحمن  احمد  ال�شبت،  عبدالرحمن  اهلل  مال  جا�شم  ايمان  الوزان،  حجي  عبداهلل 
مال  جا�شم  هدى  ال�شبت،  عبدالرحمن  اهلل  مال  جا�شم  �شالح  ال�شبت،  عبدالرحمن  اهلل 
اهلل  مال  جا�شم  نجيه  ال�شبت،  عبدالرحمن  اهلل  مال  جا�شم  جمال  ال�شبت،  عبدالرحمن  اهلل 
مال  جا�شم  ن�شيمه  ال�شبت،  عبدالرحمن  اهلل  مال  عبدالرحمن  جميله  ال�شت،  عبدالرحمن 
ال�شبت، فتحي جا�شم مال  ال�شبت، رغده عبدالرحمن مال اهلل عبدالرحمن  اهلل عبدالرحمن 
ال�شبت، هاجر جا�شم مال اهلل  ال�شبت، ح�شه جا�شم مال اهلل عبدالرحمن  اهلل عبدالرحمن 
ال�شبت،  نوره عبدالمنعم عبدالرحمن  ال�شبت،  اهلل  مال  ريم عبدالمنعم عبدالرحمن  ال�شبت، 
 643: مبنى  القا�شرين.  اموال  ادارة  ال�شبت،  اهلل  مال  عبدالرحمن  عبدالمنعم  عبدالرحمن 
طريق :225، مجمع: 202 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/12/12 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/14608/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعي:  وكيل  والماء.  الكهرباء  المدعية: هيئة 
عليه: لولوه علي ح�شن الحماد. مجمع: 105 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3730.56 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 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/14203/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  المدعية: فريد  وكيل  والماء.  الكهرباء  المدعية: هيئة 
عالي.   732 مجمع   ،30: طريق   49: مبنى  العو�شي.  محمد  ابراهيم  عبدالرزاق  عليه: محمد 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2928.8 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/12/25 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/14607/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  المدعية:  وكيل  والماء.  الكهرباء  المدعية: هيئة 
المنامة.  :1910، مجمع: 319  :328 طريق  عليها: زينب عبدالغني علي محمد مرهون. مبنى 
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 2016/12/25 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 8/13516/2016/02

تبليغ باحل�شور
جابر  جابر  مح�شن  مها  المحامية:  وكيلته  - بحرينية.   332 �س.ت:  البركة  المدعي: معر�س 
6504021111. مكتب 62 – برج الر�شي�س رقم 283 – طريق 1704 المنطقة الدبلوما�شية/ 
ال�شخ�شي:  الرقم   ROBERT SHIELDS HUNTER الثاني:  عليه  المدعى  المنامة.  مدينة 
مو�شوع  عوالي.   /946 مجمع  طريق:4610   694: مبنى  بريطاني.  الجن�شية:   .470302380

الدعوى: طلب مبلغ 4410 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 2017/01/04 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/11262/2016/02
تبليغ باحل�شور

العماري  خليفه  ح�شن  اأحمد  المحامي/  وكيله  الغذائية.  المواد  لتوزيع  المدعي: المين 
690702485. مكتب 32ج – مبنى 81 – طريق 1702 – مجمع 317 / المنطقة الدبلوما�شية. 
المدعى عليها: ب�شرى محمد علي عبدعلي الح�شن. الرقم ال�شخ�شي 740500384. الجن�شية: 
بحرينيه. مبنى: 1484 طريق: 623، مجمع: 306 / مدينة المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1220 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 1/14792/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعي: نادر را�شد عبداهلل رم�شان العبا�شي. وكيله المحامي: علي اأحمد عياد 620149280. 
مكتب 14 طريق 1805 بناية 383 مجمع 318/ مملكة البحرين  المدعى عليهما: موؤ�ش�شة بون 
ال�شمالن 560003730. محمد احمد عبداهلل احمد  اأحمد  فاير ل�شاحبتها/ �شالحة عبداهلل 
 .317 مجمع   /  1701 طريق   – البحرين  �شركة  بناية   –  71 مكتب   .900509090 ال�شمالن 

مو�شوع الدعوى:  طلب مبلغ 500 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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية 

رقم الدعوى: 5/14627/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي يمثلها المحامي/ اأحمد محمد اأحمد. مكاتب برج 
الدبلومات التجاري – الطابق الأول – ال�شوؤون القانونية. بناية 1565 – طريق 1722 – مجمع 
 206 مبنى   .66136-04 �س.ت  ذ.م.م  للتجارة  اأثينا  بيت  �شركة  الثانية:  عليها  المدعى   .317
طريق 1406 مجمع 314/ مدينة المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/14629/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي يمثلها المحامي/ اأحمد محمد اأحمد 830506055. 
مكاتب برج الدبلومات التجاري – الطابق الأول – ال�شوؤون القانونية 

بناية 1565 – طريق 1722 – مجمع 317. المدعى عليها: �شركة بيليون مارك جروب بربرتيز 
ذ.م.م �س.ت: 01-65641. مبنى: 8 - طريق: 1901- مجمع: 319/ مدينة المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 783/- 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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية 
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رقم الدعوى: 4/14636/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي يمثلها المحامي/ اأحمد محمد اأحمد 830506055. 
– طريق   1565 بناية  القانونية  – ال�شوؤون  الأول  – الطابق  التجاري  الدبلومات  برج  مكاتب 
�س.ت:  للمقاولت ذ.م.م  ديفيلوبمنت�س  اوك�شي�س  عليها: �شركة  المدعى  – مجمع 317.   1722
01-83908. مكتب 2143 مبنى: 2648 طريق 5720 مجمع: 257/ جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 392 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/15409/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي يمثلها المحامي/ اأحمد محمد اأحمد 830506055. 
 1722 طريق   1565 بناية  القانونية  ال�شوؤون  الأول  – الطابق  التجاري  الدبلومات  برج  مكاتب 
مجمع 317. المدعى عليه: من�شور محمد يو�شف البدوي 571205216 �شاحب/ البدوي لتموين 
ال�شفن �س.ت: 2-64740. مكتب/ �شقه 21 مبنى 111 �شقة 21 طريق 2003 مجمع 320 المنامة. 

مو�شوع الدعوى 490.854 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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 5/15325/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي يمثلها المحامي/ اأحمد محمد اأحمد 830506055. 
مكاتب برج الدبلومات التجاري – الطابق الأول – ال�شوؤون القانونية بناية 1565 طريق 1722 
مبنى:   .3195-5 �س.ت:  ذ.م.م  للقوارب  الظاعن  م�شنع  عليها: �شركة  المدعى   .317 مجمع 
1473 - طريق: 2630- مجمع: 626/ العكر الغربي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1605 دنانير 

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 9/14639/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي يمثلها المحامي/ اأحمد محمد اأحمد 830506055. 
مكاتب برج الدبلومات التجاري – الطابق الأول – ال�شوؤون القانونية بناية 1565 طريق 1722 
�شاحبة/   .670704814 ح�شين  �شيخ  احمد  علي  احمد  خاتون  عليها:  المدعى   .317 مجمع 
موؤ�ش�شة البحرينية البريطانية للدعاية والعالن �س.ت رقم: 1-73043. مبنى: 627 - طريق: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   633.100 مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع   .644 مجمع:   -4433

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

جل�شة 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/14817/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي يمثلها المحامي/ اأحمد محمد اأحمد 830506055. 
مكاتب برج الدبلومات التجاري – الطابق الأول – ال�شوؤون القانونية بناية 1565 طريق 1722 
مو�شى  اأحمد  مو�شى  اأحمد  موؤ�ش�شة  �شاحب/  اأحمد  مو�شى  اأحمد  عليه:  المدعى   .317 مجمع 
الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع   333 طريق:   96 مبنى:   11 مكتب:   .60127-2 �س.ت: 

117.500 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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/15539/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: ال�شركة الهلية للتاأمين. وكيلها المحامي: اأ�شامة انور محمد 621013528 مكتب 84 
 AYYAVU RAMU :بناية 254 طريق 2007 مجمع 320 الحورة / مملكة البحرين. المدعى عليه
مو�شوع  الهندية.  ال�شفارة  هندي.  الجن�شية     690418825 ال�شخ�شي:  الرقم  رامو.  اأيافو 

الدعوى: طلب مبلغ 713.900 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 2017/01/16 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 9/08329/2016/02
تبليغ باحل�شور

المدعية: ادارة اموال القا�شرين. وكيل المدعي: علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليهم: 
اأحمد علي محمد العرادي، مريم علي محمد علي العرادي، حافظ احمد علي  ورثة المرحوم 
العرادي، نعيمه احمد علي محمد العرادي، �شاكر احمد علي محمد العرادي، زكريا احمد علي 
مبنى  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  العرادي، جهاز  احمد علي محمد  العرادي، عادل  محمد 
:815 طريق :1604، مجمع: 424 جدحف�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2017/01/24 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 13 / 2016
تبليغ باحل�شور

المدعية: �شركة اأيه اأي اأ�س بي العربية المحدودة )�شعودية(. المدعى عليهم: 1- �شركة الطاقة 
المركزية �س.م.ب )مقفلة(. 2- بيت التمويل الكويتي �س.م.ب )مقفلة(. 3- عبدالرحمن بن 
الخياط.  يعقوب  البريكان. 5- عبدالحكيم  �شليمان عبدالعزيز  الزامل. 4-  بن حمد  عبداهلل 
6- مناف يو�شف عبدالعزيز حمزة. 7- خلدون ر�شيد �شعيد الطبري. 8- عدنان �شكور ملك. 
9- عبداهلل بن محمد بن عبداهلل الزامل. المطلوب اإعالنهم: 1- عبدالرحمن بن عبداهلل بن 
حمد الزامل. 2- �شليمان عبدالعزيز البريكان. 3- خلدون ر�شيد �شعيد الطبري. 4- عبداهلل بن 

محمد بن عبداهلل الزامل. �شفة الدعوى: مالية.
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رقم الدعوى: 2016/17
اإعالن بجدول مواعيد اإدارة الدعوى رقم -1

المدعية: �شركة ديار البحرين. وكيله: المحامي نواف ال�شيد. وكيلها: بناية الر�شي�س الطابق 
16، مكتب 161، المنطقة الدبلوما�شية، مملكة البحرين. المدعى عليها الولى �شركة بوليفارد 
العرين للتطوير العقاري. وكيلها: المحامي قي�س الزعبي. وكيلها: المرفاأ المالي، مبن الم�شرف 
العالمي رقم 1411، �شارع 4626، الطابق 16، المنامة، مملكة البحرين. المدعى عليها الثانية: 
�شركة الخليج القاب�شة �س.م.ك )م(. المدعى عليها الثالثة: �شركة العرين داون تاون للتطوير 
العقاري �س.و.و. وكيلهما: المحامي اأ�شامة اأنور. وكيلهما: المرفاأ المالي، البرج ال�شرقي، الطابق 
35، المنامة، مملكة البحرين المدعى عليها الرابعة: �شركة �شاحية العرين للتطوير العقاري. 

�شقة 1601، مبنى 1411، �شارع 4626، مجمع 346، مملكة البحرين.
اإدارة  مواعيد  بجدول  الرابعة  عليها  المدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  تعلن  لذا   
الدعوى رقم -1 اأمام مدير الدعوى كالتالي: الجتماع الثاني بتاريخ 4 دي�شمبر 2016 ال�شاعة 
12 ظهرًا وذلك لتقديم المدعى عليهم مذكرات دفاعهم. الجتماع الأخير بتاريخ 21 دي�شمبر 
2016 ال�شاعة 12 ظهرًا لتقديم الأطراف مذكراتهم الختامية واإعالن الأطراف بموعد الجل�شة 
الأولى اأمام الهيئة. �شتعقد الجتماعات بمقر الغرفة، وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 
1، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة، مملكة البحرين، 
التي  المنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة  باإ�شدار   2009 ل�شنة   )65( رقم  بالقرار  عماًل  وذلك 
من  الثاني  الباب  من  الأول  الف�شل  بموجب  المنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س 

المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.
مدير الدعوى

بغرفة البحرين لت�شوية المنازعات

اإعالن بقرار ت�شكيل الهيئة وموعد اجلل�شة يف الدعوى 13 / 2016 واحل�شور
بن حمد  بن عبداهلل  عبدالرحمن  عليهم  المدعى  المنازعات  لت�شوية  البحرين  تعلن غرفة 
�شعيد  ر�شيد  وخلدون  حمزة  عبدالعزيز  يو�شف  مناف  البريكان،  عبدالعزيز  �شليمان  الزامل، 
الطبري ،عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بقرار الم�شجل العام رقم )13 / ل40( ل�شنة 2016 
عبدالرحمن  القا�شي  ال�شادة  من  اأعاله  المذكورة  الدعوى  في  النزاع  ت�شوية  هيئة  بت�شكيل 
ال�شيد المعال )رئي�شًا(، القا�شي خالد ح�شن عجاجي )ع�شوًا( والأ�شتاذ جميل عبداهلل العلوي 
)ع�شوًا( وبموعد الجل�شة الأولى اأمام هيئة ت�شوية النزاع والمحددة لتاريخ 27 دي�شمبر 2016 
البارك بالزا، مبنى 247،  بناية  �شارع 1704،  الغرفة، عنوانها:  بمقر  ال�شاعة 11،30 �شباحًا 

الطابق الثالث، ليعلم
مدير الدعوى

بغرفة البحرين لت�شوية المنازعات
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اإعالنات اإدارة اأموال القا�شرين

اإعالن 334/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى وليد احمد ا�شماعيل احمد، من �شكنة مدينة 
حمد، ويحمل رقم �شكاني 700604120، 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 المتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 191/2012
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى احمد �شلطان �شلطان الغانم، من �شكنة الحد، 
ويحمل رقم �شكاني 300000227، 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 المتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 343/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفاة اآمال عبدعلي يو�شف الحداد، من �شكنة ابوقوه، 
وتحمل رقم �شكاني 620018984، 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 320/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى ح�شن عبدالواحد ح�شن محمد، من �شكنة مدينة 
حمد، ويحمل رقم �شكاني 550008152، 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 
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�شوف لن تقبل الإدارة اي اإدعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا اإلى المتوفى 
عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 326/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى محمد محمود محمد �شريف، من �شكنة الب�شيتين، 
ويحمل رقم �شكاني 470104260، 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 المتوفى عليه 

اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 030/2014
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفاة ح�شه مبارك �شيف البنعلي، من �شكنة المنامة، 
وتحمل رقم �شكاني 350002258، 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 321/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى �شلمان اإبراهيم عبدعلي ح�شين، من �شكنة هورة 
عالي، ويحمل رقم �شكاني 640038115، 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 المتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 328/2016
اأن كل من له طلب على المتوفى محمد عبدالرحمن علي العريفي، من �شكنة  نعلن للعموم 
مدينة حمد، ويحمل رقم �شكاني 790209446، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم 
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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 

المتوفى عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 313/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى عبدالمير من�شور علي عبدالر�شول، من �شكنة 
دم�شتان، ويحمل رقم �شكاني 650019512، 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 المتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 324/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى عبداهلل �شقر عي�شى ال�شيراوي، من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي، ويحمل رقم �شكاني 600116239، 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 المتوفى 

عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراءًا لذمته منه، ليعلم.

اإعالن 329/2016
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفاة زهراء ال�شيد جعفر ح�شن محمد، من �شكنة 
اأو دين في تركتها، عليه اأن يقدم  اأو يدعي باإرث  الخمي�س، وتحمل رقم �شكاني 580128148، 
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.


