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.ق�نون.رقم.)8(.ل�سنة.2016
.بتعديل.الم�دة.)9(.من.الق�نون.رقم.)11(.ل�سنة.1975.

ب�س�أن.جوازات.ال�سفر

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

وعلى القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر، وتعديالته،
اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

امل�دة.الأولى
ُي�شاف اإلى املادة )9( من القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر بنٌد جديٌد 

برقم )ل(، ويعاد ترتيب بنود هذه املادة.
الوطني  واحلر�س  العام  الأمن  وقوات  البحرين  دفاع  قوة  من  املتقاعدين  الع�شكريني  "ل- 
وجهاز الأمن الوطني ال�شابق ح�شولهم على جواز �شفر خا�س من رتبة عميد فما فوق على األ 
يكون انتهاء اخلدمة ب�شبب تاأديبي اأو بحكم ق�شائي نهائي، وبعد احل�شول على موافقة القيادة 

العليا للجهة الع�شكرية التي كان يتبعها الع�شكري."

امل�دة.الث�نية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

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

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ:22 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــــق:31 مـــــــار�س 2016م



6
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

.مر�سوم.رقم.)22(.ل�سنة.2016
ب�إع�دة.تنظيم.مكتب.الن�ئب.الأول.لرئي�س.مجل�س.الوزراء

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

املعدل   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )25( ل�شنة 2013 بتنظيم مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
وبناء على عر�س النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمن�.ب�لآتي:
امل�دة.الأولى

ُيعاد تنظيم مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء على النحو التايل:
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، ويتبعه:

- مدير عام مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء بدرجة وكيل وزارة، ويتبعه:
1- اإدارة مكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

2- من�شق عام امل�شاريع والتخطيط ال�شرتاتيجي بدرجة وكيل م�شاعد، وتتبعه:
اأ-اإدارة امل�شاريع.

ب-اإدارة التخطيط ال�شرتاتيجي.
3- من�شق عام الدرا�شات والبحوث بدرجة وكيل م�شاعد، وتتبعه:

اأ- اإدارة البحوث.
ب- اإدارة الدرا�شات.

ج- اإدارة التن�شيق واملتابعة.
4- من�شق عام الإعالم والتوا�شل بدرجة وكيل م�شاعد، وتتبعه:

اأ- اإدارة الإعالم.
ب- اإدارة التوا�شل.



7
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

امل�دة.الث�نية
على النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�سلم�ن.اآل.خليفة

الن�ئب.الأول.لرئي�س.جمل�س.الوزراء
�سلم�ن.بن.حمد.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــــــوافــــــــق: 6 اأبـــــريل 2016م
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.مر�سوم.رقم.)..23.(.ل�سنة.2016
بتعيين.رئي�س.تنفيذي.لهيئة.البحرين.لل�سي�حة.والمع�ر�س

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

وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2006  باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س ، 
املعدل  باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015 ،

وعلى املر�شوم رقم )77( ل�شنة 2013 بتعيني وكيل م�شاعد يف وزارة الثقافة،
وعلى املر�شوم رقم )76( ل�شنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

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

ر�سمن�.ب�لآتي:
امل�دة.الأولى

ُيعني ال�شيخ خالد بن حمود بن عبداهلل اآل خليفة رئي�شًا تنفيذيًا لهيئة البحرين لل�شياحة 
واملعار�س.

امل�دة.الث�نية
على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

رئي�س.جمل�س.الوزراء
................................................خليفة.بن.�سلم�ن.اآل.خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــــــوافــــــــق: 6 اأبـــــريل 2016م
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.قرار.رقم.)18(.ل�سنة.2016
بتعيين.مدير.في.وزارة.�سئون.مجل�سي.ال�سورى.والنواب.

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

ل�شنة 2012، املعدلة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، 
وعلى املر�شوم رقم )42( ل�شنة 2004 ب�شاأن تنظيم وزارة �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب،

وبناًء على عر�س وزير �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب،

قرر.الآتي:
امل�دة.الأولى

ُيعني ال�شيد/ خليل عبدالر�شول ح�شن بوجريي مديرًا لإدارة البحوث والدرا�شات القانونية 
يف وزارة �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب.

امل�دة.الث�نية
على وزير �شئون جمل�شي ال�شورى والنواب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�سلم�ن.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ:28 جمادى الآخرة 1437هـ
املــــــــــــــــوافــــــــــــق:6 اأبـــــــــريـــل 2016م
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.قرار.رقم.)19(.ل�سنة.2016
بنقل.مدير.اإلى.هيئة.الكهرب�ء.والم�ء

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

ل�شنة 2012، املعدلة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 1999 باإعادة تنظيم وزارة الكهرباء واملاء، وتعديالته،

وزارات  الإدارات يف  بع�س  ت�شمية  ا�شتبدال  ب�شاأن   2004 ل�شنة   )22( رقم  املر�شوم  وعلى 
الدولة واأجهزتها املختلفة،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
والغاز  النفط  �شئون  على  امل�شرف  الوزير  بتحديد   2015 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى 

و�شئون الكهرباء واملاء وبتعيني رئي�س ملجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،
وعلى القرار رقم )57( ل�شنة 2012 بتعيني مدراء يف ديوان اخلدمة املدنية،

وبناًء على عر�س وزير الطاقة الوزير امل�شرف على �شئون الكهرباء واملاء،

قرر.الآتي:
امل�دة.الأولى

ُتنقل ال�شيدة نوال جمعة جعفر املنديل مدير اإدارة تقييم الوظائف يف ديوان اخلدمة املدنية 
لتكون مديرًا لإدارة املوارد املالية واخلدمات يف هيئة الكهرباء واملاء.

امل�دة.الث�نية
على وزير الطاقة  الوزير امل�شرف على �شئون الكهرباء واملاء تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 

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

رئي�س.جمل�س.الوزراء
خليفة.بن.�سلم�ن.اآل.خليفة

�شدر بتاريخ:28 جمادى الآخرة 1437هـ
املــــــــــوافـــــــق:6 اأبـــــــــريــــــــــــــــل 2016م
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ق�ئمة.مملكة.البحرين.للمنظم�ت.الإره�بية

المنعقـــدة  )٢٣٥٦() الصـــادر بجلســـته رقـــم ٢٣٥٦-١٢ُينشـــر قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم (
تصنيف التنظيمات التالية منظمات إرهابية وتدرج على  باعتماد ٢٠١٦أبريل  ١١بتاريخ 

  قائمة البحرين لإلرهاب وتضم ما يلي:
  

  حزب هللا .- ١
  تنظيم القاعدة الكتائب الكردية .  - أنصار اإلسالم  - ٢
 تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) . - ٣
 القاعدة في شبه الجزيرة العربية.  - ٤
 جبھة النصرة (سوريا) .- ٥
 جماعة أبو سياف (الفلبين) . - ٦
 حركة المجاھدين (باكستان) . - ٧
 تنظيم القاعدة . - ٨
 حركة أوزباكستان اإلسالمية (باكستان) . - ٩
 جيش محمد (باكستان) . - ١٠
 تان) .لشكر طيبة (باكس - ١١
 عصبة األنصار (لبنان) . - ١٢
 القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي (شمال أفريقيا) . - ١٣
 تحريك طالبان باكستان / طالبان الباكستانية (باكستان) . - ١٤
 كتائب عبدهللا عزام (لبنان) . - ١٥
 أنصار الدين (مالي) . - ١٦
 بوكو حرام (نيجيريا) .  - ١٧
 أنصار الشريعة في بنغازي (ليبيا) .- ١٨
 أنصار الشريعة في درنة (ليبيا) . - ١٩
 الجماعة اإلسالمية (إندونيسيا) . - ٢٠
 لشكر جنكوي (باكستان) . - ٢١
 بنغالديش) . - حركة الجھاد اإلسالمي (باكستان  - ٢٢
 جماعة انشروت توحيد (اندونيسيا) . - ٢٣
 جماعة أنصار المسلمين في بالد السودان (نيجيريا) .- ٢٤
 كتيبة الملثمون (الجزائر) . - ٢٥
 ريعة في تونس (تونس) .أنصار الش - ٢٦

المنعقدة  رقم )2356(  بجل�شته  ال�شادر   )2356  -  12( رقم  الوزراء  مجل�س  قرار  ُين�شر 
بتاريخ 11 اأبريل 2016 باعتماد ت�شنيف التنظيمات التالية كمنظمات اإرهابية وتدرج على 

قائمة مملكة البحرين للمنظمات الإرهابية وت�شم ما يلي:
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 المرابطون (مالي) . - ٢٧
 الجماعة اإلسالمية المسلحة (الجزائر) . - ٢٨
 جماعة حماة الدعوة السلفية . - ٢٩
 حركة شرق تركستان اإلسالمية (الصين) . - ٣٠
 الجھاد اإلسالمي المصري (مصر) . - ٣١
 إمارة القوقاز (روسيا) . - ٣٢
 ) .مؤسسة اإلغاثة العالمية (الواليات المتحدة األمريكية - ٣٣
 حركة شام اإلسالم (سوريا) . - ٣٤
 جمعية الھالل األحمر اإلندونيسية (اندونيسيا) . - ٣٥
 جيش عدن أبين اإلسالمي . - ٣٦
 لواء الدولي اإلسالمي (روسيا) . - ٣٧
 متحدة مع حركة أوزباكستان اإلسالمية . - جماعة الجھاد اإلسالمي  - ٣٨
 جماعة أھل السنة للدعوة والجھاد (شمال أفريقيا) . - ٣٩
 فة (الجزائر) .جند الخال - ٤٠
 الجماعة اإلسالمية المقاتلة في ليبيا . - ٤١
 مكتب الخدمات . - ٤٢
 الجماعة اإلسالمية المقاتلة في المغرب . - ٤٣
 شبكة محمد جمال (مصر) . - ٤٤
 مجاھدين تيمور (اندونيسيا) . - ٤٥
 جماعة التوحيد والجھاد في غرب أفريقيا . - ٤٦
 حركة رجاح سليمان (الفلبين) . - ٤٧
 جمعية إحياء التراث اإلسالمي (فرع أفغانستان وباكستان) . - ٤٨
 لواء شھداء رياض الصالحين (روسيا) . - ٤٩
 فوج الجھاد اإلسالمي (روسيا) . - ٥٠
 جيش المھاجرين واألنصار (سوريا) . - ٥١
 الجماعة اإلسالمية المقاتلة في تونس . - ٥٢
 منظمة إعادة بناء األمة (باكستان) . - ٥٣
 اني (أفغانستان) .منظمة الوفاء للعمل اإلنس - ٥٤
 االتحاد اإلسالمية (الصومال) . - ٥٥
 ائتمان األختر الدولية . - ٥٦
 مؤسسة الحرمين الخيرية . - ٥٧
 لجنة دعم األفغان (أفغانستان) . - ٥٨
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 المواقعون بالدم (مالي) . - ٥٩
 الفرقان (البوسنة والھرسك) . - ٦٠
 ائتمان الراشد (باكستان) . - ٦١
 مؤسسة اإلحسان الخيرية . - ٦٢
 جمعية التعاون اإلسالمية (أفغانستان) . - ٦٣
 ائتمان الرابطة (باكستان) . - ٦٤
 مكتب وكالة طيبة الدولية (البوسنة والھرسك) . - ٦٥
 فبراير (البحرين) . ١٤ائتالف شباب  - ٦٦
 سرايا األشتر (البحرين) . - ٦٧
 سرايا المقاومة الشعبية (البحرين) .- ٦٨
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1 Hezbollah 36 Islamic Army of Aden (Yemen) 
2 Ansar Al Islam/ Al Qaeda Kurdish Battalions 37 Islamic International Brigade 
3 Islamic State of Iraq and Levant (Iraq, Syria, Libya, 

Nigeria.) 
38 Islamic Jihad Group (Associated with Emarat 

Kavkaz, Islamic Movement of Uzbekistan) 
4 Al Qa’ida in the Arabian Peninsula (Saudi 

Arabia/Yemen) 
39 Jamaatu Ahl Al Sunna Liddawati Wal-Jihad 

(Organization of Al Qaeda in the Islamic Maghreb) 
5 Al-Nusrah Front (Syria) 40 Jund Al-Khilafa (Algeria) 
6 Abu Sayyaf Group (Philippines) 41 Libyan Islamic Fighting Group (Libya) 
7 Harakat Ul Mujahideen (Pakistan) 42 Maktab Al-Khidamat (Afghanistan) 
8 Al Qaeda 43 Moroccan Islamic Combatant Group  
9 Islamic Movement of Uzbekistan (Pakistan) 44 Muhammad Jamal Network (Egypt) 
10 Jaish-e-Mohammed (Pakistan) 45 Mujahidin Indonesian Timur (Indonesia) 
11 Lashkar-e Tayyiba (Pakistan) 46 Movement por l’Unification et le Jihad en Afrique 

de l’Ouest (MUJAO) Associated with Al Qaeda in 
Islamic Maghreb. 

12 Osbat/Asbat Al Ansar (Lebanon) 47 Rajah Solaiman Movement (Philippines) 
13 Al Qaeda in the Islamic Maghreb (North Africa) 48 Revival of Islamic Heritage Society (Afghanistan & 

Pakistan branches) 
14 Tehrik-e Taliban Pakistan/ Pakistani Taliban 

(Pakistan) 
49 Riyad-us Saliheen Brigade of Martyrs (Russia) 

15 Abdallah Azzam Brigades (Lebanon) 50 Special Purpose Islamic Regiment (Russia) 
16 Ansar al-Dine (Mali) 51 Army of Emigrants and Supporters (Syria) 
17 Boko Haram (Nigeria) 52 Tunisian Combatant Group (Tunisia) 
18 Ansar al-Shari’a in Benghazi (Libya) 53 Ummah Tameer-e-Nau (Pakistan) 
19 Ansar Al Shari’a in Darnah (Libya) 54 Wafa Humanitatian Organization (Afghanistan) 
20 Jemaah Islamiya (Indonesia) 55 Al Itihaad Al Islamiya (Somalia) 
21 Lashkar i Jhangvi (Pakistan) 56 Al Akhtar Trust International 
22 Harakat ul-Jihad-I Islami (Pakistan/ Bangladesh) 57 Al Haramain Islamic Foundation (Saudi Arabia) 
23 Jemaah Anshorut Tauhid (Indonesia) 58 Afghan Support Committee (Afghanistan) 
24 Ansaru/ Jamaat Ansaru Al Muslimina fi Bilad Al 

Sudan (Nigeria) 
59 Al Mouakone Bil Dam (Mali) 

25 Al-Mulathamun Battalion (Algeria) 60 Al Furqan (Bosnia) 
26 Ansar Al-Sharia in Tunisia (Tunisia) 61 Al Rashid Trust (Pakistan) 
27 Al Mourabitoon (Mali) 62 Benevolence International Foundation 
28 Armed Islamic Group (Algeria) 63 Jam’yah Ta’awun Al Islamia/ Islamic Society 

Cooperation (Afghanistan) 
29 Jamaat Houmat Al Daawa Al Salafiya 64 Rabita Trust (Pakistan) 
30 East Turkistan Islamic Party (Western China) 65 Taibah International Offices (Bosnia) 
31 Egyptian Islamic Jihad (Egypt) 66 Coalition of February 14th Youth (Bahrain) 
32 Emarat Kavkaz or Caucasus Emirate (Russia) 67 Saraya Al-Ashtar (Bahrain) 
33 Global Relief Foundation (USA) 68 Saraya Al Muqawama Al Sha’biya (Bahrain) 
34 Harakat Sham Al Islam – Syrian Islamic 

Movement (Syria)  
35 Hilal Ahmar Society Indonesia (Humanitarian wing 

of Jemaah Islamiya) 
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وزارة.العمل.والتنمية.الجتم�عية
.قرار.رقم.)25(.ل�سنة.2016

.ب�س�أن.تجديد.مدة.تعيين.المدير
الموؤقت.لجمعية.�سبكة.�سيدات.اأعم�ل.ال�سرق.الو�سط.و�سم�ل.اأفريقي�

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 
ل�شنة  رقم )21(  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة  والريا�شة  ال�شباب  ميدان  يف 

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )102( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية �شبكة �شيدات اأعمال 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا،
وعلى القرار رقم )63( ل�شنة 2015 ب�شاأن تعيني مدير موؤقت جلمعية �شبكة �شيدات اأعمال 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية �شبكة �شيدات اأعمال ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا،

وعماًل  بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،
و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية �شبكة �شيدات اأعمال ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا،

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

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

جتدد مدة تعيني ال�شيدة اأفنان را�شد الزياين املدير املوؤقت جلمعية �شبكة �شيدات اأعمال 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ملدة ثمانية اأ�شهر تبداأ من تاريخ انتهاء مدة تعيينها ال�شابقة وتكون 
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  ملجل�س  املقررة  الخت�شا�شات  لها 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.
م�دة.)2(

ب�شاأن  الجتماعية  التنمية  و  العمل  لوزارة  يقدم  تقرير  اإعداد  للجمعية  املوؤقت  املدير  على 
اأو�شاع اجلمعية مت�شمنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير 
اأربعة  خالل  وذلك  اإليهما،  امل�شار  الأ�شا�شي  والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  بها  العمل  وتنظيم 
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ا�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
م�دة)3(

على املدير املوؤقت اأن يدعو اجلمعية العمومية اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة 
باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأن يعر�س عليها تقريرًا 
مف�شاًل عن حالة اجلمعية مت�شمنًا اأمورها املالية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة 
اجلديد يف اجلل�شة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�شة برت�شيح اأع�شاء جمل�س الإدارة وفقًا 
لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية امل�شار اإليه وما قرره النظام الأ�شا�شي 

يف هذا ال�شاأن.

م�دة)4(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
                                                                        

وزير.العمل.و.التنمية.الجتم�عية
جميل.بن.محمد.علي.حميدان.

�شدر يف: 19 جمادى الآخرة 1437هـ
املــوافــق: 28 مـــــــــــــــــــــــار�س 2016م
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وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)42(.ل�سنة.2016.

.ب�س�أن.تحديد.ال�ستراط�ت.الفنية.
الإلزامية.الخ��سة.بمنتج.الإ�سمنت.البورتالندي.الأبي�س

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
واملقايي�س  املوا�شفات  �شاأن  ل�شنة 1985 يف  بقانون رقم )16(  املر�شوم  بعد الطالع على 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1992، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1994 بالت�شديق على وثيقة تاأ�شي�س منظمة التجارة 

العاملية،
وعلى القانون رقم )33( ل�شنة 2005 باملوافقة على النظام الأ�شا�شي لهيئة التقيي�س لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التقيي�س  هيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  وعلى 

اجتماعه املنعقد بتاريخ 16 نوفمرب 1994،
وعلى القرار رقم )87( ل�شنة 2015 ب�شاأن اعتماد موا�شفات خليجية خا�شة بقطاع الت�شييد 

ومواد البناء كموا�شفات قيا�شية وطنية. 
املنعقد  والأربعني  ال�شابع  واملقايي�س يف اجتماعها  للموا�شفات  الوطنية  اللجنة  وعلى قرار 
البورتالندي  الإ�شمنت  ملنتج  الفنية  املتطلبات  اعتماد  باملوافقة على  دي�شمرب 2015  بتاريخ 21 

الأبي�س كمتطلبات اإلزامية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التجارة، 

قرر.الآتي
امل�دة.الأولى

الإ�شمنت  ملنتج  اإلزامية  كا�شرتاطات  القرار  بهذا  املرفقة  الفنية  ال�شرتاطات  ُتعتمد 
البورتالندي الأبي�س. 

امل�دة.الث�نية
التايل  اليوم  من  اعتبارًا  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  التجارة  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

لنق�شاء �شتة اأ�شهر من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 
 

.وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

.
�شدر بتاريخ: 20 جمادى الآخرة 1437هـ
املــــــــــــــــوافــــــــــق:29 مــــــــــار�س 2016م
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 الشتراطات الفنية اإللزامية لمنتج اإلسمنت البورتالندي األبيضا
 

 األبيضالبورتالندي الفنية الكيميائية لمنتج اإلسمنت  االشتراطاتأوالً : 

الكيميائيةاالشترطات   
Chemical Requirements 

-- Aluminum Oxide, Al2O3, % (max) 1 
-- Ferric Oxide, Fe2O3, % (max) 2 

8 Ratio of Aluminum oxide and Ferric Oxide 
(Al2O3/Fe2O3), (min) 3 

-- Sulphur Trioxide, SO3 (max) 
4 2.2     When C3A  ≤ 7% 

3.3 When C3A  > 7% 
4.3 Loss of Ignition (LOI), % (max) 2 
1.2 Insoluble Residue (I/R), % (max) 6 
66  
42 Tri-Calcium silicate, C3S,  % (max/min) 6 

31 
8 Di-calcium silicate, C2S,  % (max/min) 8 

14 
2 Tri-Calcium Aluminate, C3A,  % (max/min) 9 

2 
1 Tetracalcium aluminoferrite ( C4AF)(max/min) 13 

-- Silicon dioxide ( SiO2) 11 
3.6 Equivalent  Alkalines (Na2+0.658K2O), % (max) 12 
1.32 
3.66 Lime Saturation Factor(L.S.F), (max/min) 13 

4.3 Magnesium Oxide ,MgO, %(max) 14 
-- Chloride content ,Cl, % (max) 12 
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 األبيضالبورتالندي الفنية الميكانيكية لمنتج اإلسمنت  االشتراطاتثانياً : 

 الميكانيكيةاالشتراطات 
Mechanical Requirements 

-- Air content in Mortar 1 , ---- volume, max. % , min % 

2223 Fineness, specific surface, cm2/gm , Air 
Permeability, min. 

2 -- Average value, min. 
-- For one sample, min. 
-- Average value, max. 
-- For one sample, max. 

3.2 Autoclave expansion, (Soundness) max. % 3 
83 Whiteness, %, min. 4 
-- Compressive strength, Mpa (psi), min 

2 
-- 1 day 

15 (2175) 3 days 
24 (3480) 7 days 

-- 28 days 
-- Setting time, in minutes, Vicat test 

6 45 Minutes Initial setting time, min. 
600 Minutes Final setting time, max. 
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انات المطلوب البي)  بيضاألالبورتالندي اإلعالمية لمنتج اإلسمنت بطاقة لل البيانات اإللزاميةثالثاً : 
 (ستيراداإلو في أوراق طلب كياس األتوفرها على 

  متطلبات البطاقة اإلعالمية 

 (بيضاألاإلسمنت البورتالندي  المنتج  )اسم  1

 اسم المصنع  2

 االسم التجاري للمنتج 3

 نتاج اإلتاريخ  4
   أسابيع 6مضى على تاريخ إنتاجه أكثر من  الذيسمنت اإلبدخول ال يسمح   : مالحظة

 رقم الدفعة  2

6   ةلوحدة المترياب (صلياأل% من الوزن 2 ±) وزن الكيس و المحتوى 
 ةلوحدة المترياب وزن الكيس الورقي بشكل منفصل 

 المستند عليها في عملية اإلنتاج المواصفةوتاريخ رقم  6

  المنشأ بلد اسم  8
 

 3. White Portland cement Labeling Requirements (Cements shall be 
identified on the bag and the delivery notes with the following particulars) 

Labeling requirement 
Name of product ( White Portland cement) 1 

Name of Manufacturer / Factory  2 

Trade mark or commercial name 3 

Date of production  

Note : Cement shall not be allowed after 6 weeks from the date of 

its production. 

4 

Batch  number 2 

 The weight of a bag packed with cement (Shall not exceed ± 

2%)  in metric units. 

 The weight of the Cement bag  in metric units 

6 

Standards Reference (Number and date) 6 

Country of origin. 8 

 



21
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)43(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.الموال.بفندق.فلوريدا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق املوال يف فندق فلوريدا ملدة �شهرين، وذلك لإخالل 
ال�شياحة  م�شلحة  مي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة 

الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

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

.وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

                                                           
�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



22
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)44(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.ال�سدق�ء.بفندق.فلوريدا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

وذلك  �شهر،  ملدة  فلوريدا  فندق  يف  ال�شدقاء  ملرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوقف 
لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



23
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)45(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.روجين�.بفندق.ب�ر�س.الدولي

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق روجينا يف فندق بار�س الدويل ملدة �شهرين، وذلك 
لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



24
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)46(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.بومرز.بفندق.ب�ر�س.الدولي

وزير ال�شناعة التجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

تقرر.الآتي:
م�دة.)1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق بومرز يف فندق بار�س الدويل ملدة ثالث �شهور، 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

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

                                                                                       وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

.
�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م
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العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)47(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.زيزيني�.بفندق.م�ست�ن

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق زيزينيا يف فندق م�شتان ملدة ثالث �شهور، وذلك 
لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

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

                                                                                     وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة......
..زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



26
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)48(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.�سنت�ن�.بفندق.م�ست�ن

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق �شنتانا يف فندق م�شتان ملدة ثالث �شهور، وذلك 
لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                      وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



27
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)49(.ل�سنة.2016

.ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.جولد.لن�س.
بفندق.لوؤلوؤة.الخليج

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

�شهر،  ملدة  اخلليج  بوابة  فندق  يف  لن�س  جولد  ملرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوقف 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

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

                                                                                     وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



28
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)50(.ل�سنة.2016

.ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.ت�يلو�س.
بفندق.لوؤلوؤة.الخليج

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق تايلو�س يف فندق لوؤلوؤة اخلليج ملدة ثالث �شهور، 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                     وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



29
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)51(.ل�سنة.2016

.ب�س�أن.رف�س.تجديد.الترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.جروند.زيرو.
بفندق.فيني�سي�.ت�ور

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

يرف�س جتديد الرتخي�س ال�شياحي ملرفق جروند زيرو يف فندق فيني�شيا تاور ملدة �شهرين، 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                     وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



30
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)52(.ل�سنة.2016

.ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.النرج�س.
بفندق.روي�ل.فيني�سي�

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

�شهرين،  فيني�شيا ملدة  رويال  الرنج�س يف فندق  ال�شياحي ملرفق  بالرتخي�س  العمل  يوقف 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                     وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



31
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)53(.ل�سنة.2016

.ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.ديزرت.روز.
بفندق.رامي.ك�ليفورني�

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق ديزرت روز يف فندق رامي كاليفورنيا ملدة �شهرين، 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة و املعار�س تنفيذ هذا القرار، 

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

                                                                                     وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



32
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)54(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.رف�س.تجديد.الترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.ت�ج.بفندق.ت�ج.بالزا

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

يرف�س جتديد الرتخي�س ال�شياحي ملرفق تاج يف فندق تاج بالزا ملدة �شهر، وذلك لإخالل 
ال�شياحة  م�شلحة  مي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة 

الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                     وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



33
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)55(.ل�سنة.2016

.ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.اكوال.�سيتي.
بفندق.بوابة.الخليج

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

ثالث  ملدة  اخلليج  بوابة  فندق  يف  �شيتي  اكوال  ملرفق  ال�شياحي  بالرتخي�س  العمل  يوقف 
ال�شياحية على نحو مي�س  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة  �شهور، وذلك لإخالل 

م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التايل لن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

......................................................................................وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة...........................................................................
.زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



34
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)56(.ل�سنة.2006

ب�س�أن.اإلغ�ء.الترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.ويندز.لونج.بفندق.بوابة.الخليج

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

اإدارة  بوابة اخلليج، وذلك لإخالل  لوجن يف فندق  ويندز  ال�شياحي ملرفق  الرتخي�س  ُيلغى 
الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

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

وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.ال�سي�حة
زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



35
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)57(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.لوت�س.بفندق.اليت.كر�ست�ل

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

تقرر.الآتي:
م�دة.)1(

�شهر، وذلك  اليت كر�شتال ملدة  لوت�س يف فندق  ال�شياحي ملرفق  بالرتخي�س  العمل  يوقف 
لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة ال�شياحة 

الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

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

 ..وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.ال�سي�حة
زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



36
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)58(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.بر�ستيج.بفندق.المروج

وزير ال�شناعة والتجارة ال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق بر�شتيج يف فندق املروج ملدة �شهر، وذلك لإخالل 
ال�شياحة  م�شلحة  مي�س  نحو  على  ال�شياحية  الت�شريعات  واأحكام  باللتزامات  الفندق  اإدارة 

الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

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

وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.ال�سي�حة
زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



37
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
.قرار.رقم.)60(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.وقف.العمل.ب�لترخي�س.ال�سي�حي.لمرفق.�سيج�ل.بفندق.لوؤلوؤة.الخليج

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:
املعدل  ال�شياحة  تنظيم  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1994 والقرارات ال�شادرة تنفيذا له،
وعلى املر�شوم رقم )31( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )62( ل�شنة 2006 
ل�شنة 1986  للمعار�س واملوؤمترات واملر�شوم بقانون رقم )15(  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة،
وبناًء على تو�شية القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر.الآتي:
م�دة.)1(

يوقف العمل بالرتخي�س ال�شياحي ملرفق �شيجال يف فندق لوؤلوؤة اخلليج ملدة ثالث �شهور، 
وذلك لإخالل اإدارة الفندق باللتزامات واأحكام الت�شريعات ال�شياحية على نحو مي�س م�شلحة 

ال�شياحة الوطنية.

م�دة.)2(
على القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، 

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

                                                                                       وزير.ال�سن�عة.والتج�رة.ال�سي�حة
زايد.بن.را�سد.الزي�ين

�شدر يف: 27 جمادى الآخرة 1437هـ
املـــــــــــوافـــق: 5 اأبــــــــريــــــــــل 2016م



38
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

.ك�سف.الموازنة.ال�سنوية.والح�س�ب.الخت�مي
لجمعية.حركة.العدالة.الوطنية



39
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016



40
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

.ك�سف.الموازنة.ال�سنوية.والح�س�ب.الخت�مي
لجمعية.المنبر.الديمقراطي.التقدمي



41
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016
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العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016
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العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016



44
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016



45
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

وزارة.ال�سن�عة.والتج�رة.وال�سي�حة
اإعالن�ت.مركز.البحرين.للم�ستثمرين

اإعالن.رقم.)208(.ل�سنة.2016..

ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية.�سركة

.)محمد.ري��س.محمد.اأ�سلم.للحديد.�س..�س..و(

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )محمد ريا�س محمد اأ�شلم للحديد �س.�س.و(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 81612، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية وحتويلها اإلى 
موؤ�ش�شة فردية با�شم املالك، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون 

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

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

اإعالن.رقم.)209(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ت�س�من

تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اإليه ال�شيدة/ فاطمة زهري مرزوق محمد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )اأ�شواق ديار مكة(، 
فروعها  بجميع  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًة   ،19371 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
)4.5.6.7( وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، بناًء على تنازل ال�شيدة/ فاطمة زهري مرزوق 
عن ملكيتها للموؤ�ش�شة اإلى كل من ال�شيد/  خالد بن عبداهلل بن اأحمد احلجي وال�شيد/ محمد بن 
عبدالكرمي بن اأحمد املحي�شي، واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )اأ�شواق ديار مكة/ ت�شامن(، 
ل�شاحبيها ال�شيد/ خالد بن عبداهلل بن احمد احلجي و�شريكه، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف 

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

  
اإعالن.رقم.)210(.ل�سنة.2016

ب�س�أن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئويلة محدودة

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
فاطمة محمود اإ�شماعيل اأحمد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )�شنا لت�شليح و�شيانة ال�شفن(، 
امل�شجلة القيد رقم 82066، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
ذات م�شئولية محدودة واإدخال ال�شيد/ محمود ا�شماعيل اأحمد محمد وبراأ�شمال مقداره األف 

)1.000( دينار بحريني.
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. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن.رقم.)211(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

اإلى.�سركة.ال�سخ�س الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
امل�شئولية  ال�شركة ذات  اأ�شحاب  نيابة عن  نزار عبداهلل حبيب عبداهلل يحيى،  املحامي  مكتب 
املحدودة امل�شماة )تو�شيز ملواد البناء ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94687، طالبًا تغيري 
ال�شكل القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون 
األف )20.000( دينار بحريني، وذلك بعد تنازل ال�شيدة/ فاطمة بنت عبداهلل بن ح�شن بن 

ح�شن عن جميع ح�ش�شها يف ال�شركة اإلى ال�شيدة/ لبنى بنت �شيد ريا�س احل�شن.
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. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن.رقم.)212(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية
اإلى.�سركة.ال�شخ�س الواحد

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مالَّك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )ذي دومني هوتيل اأند �شبا(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81414، 
األف  اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون  طالبني حتويل املوؤ�ش�شة 

)250.000( دينار بحريني.
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. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعلان.رقم.)213(.ل�سنة..2016..
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية

�سركة.)اإم.واي جي للمقاولت �س.�س.و(
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اليه �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )اإم واي جي للمقاولت �س.�س.و(، ملالكها ال�شيد/ محمد 
يو�شف جا�شم، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75038، والتي متار�س الأن�شطة العقارية يف املمتلكات 
رة وت�شييد املباين، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية، وفقًا  اململوكة اأو املوؤجَّ
لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وحتويلها 

ملوؤ�ش�شة فردية بنف�س رقم ال�شجل وبا�شم مالكها نف�شه.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)214(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل �شركة ذات م�شئولية محدودة 

اإلى.�سركة ال�شخ�س الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )جمموعة الطيبة التجارية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 70485، طالبة تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 
براأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.0000( دينار بحريني، وذلك بعد تنازل ال�شيدة/ �شكينة 

بيكم �شيد عزيز اهلل ح�شني عن ح�شتها يف ال�شركة اإلى ال�شيد/ محمد غلوم عبا�س علي.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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



48
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

اإعالن رقم )215(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية.�سركة

)اإن.جي.اإت�س.لإدارة.امل�ساريع ال�شناعية ذ.م.م(
اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيد/ نيجل اأندرو، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اإن جي اإت�س 
امل�شفي  وب�شفته   .66175 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  ال�شناعية  امل�شاريع  لإدارة 
لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ت�شفيتها  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالب  فقد  لل�شركة،  القانوين 

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

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

اإعالن رقم )216( ل�سنة.2016.
ب�س�أن.حتويل.�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

اإلى.�سركة.ال�سخ�س.الواحد
اإليه  تقدمت  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
امل�شجلة  ذ.م.م(،  الرجالية  للحالقة  ويف  )كال�س  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة 
القيد  رقم  وبنف�س  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  حتويلها  طالبة   ،9461 رقم  القيد  مبوجب 
ال�شيدة/ مرمي  تنازل  بعد  وذلك  بحريني،  دينار  األف )20.000(  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال 
عبداهلل ح�شن محمد بوعلي، عن كامل ح�شتها يف ال�شركة وت�شاوي ن�شبة 10%، اإلى ال�شيد/ عيد 

محمد عيد الهرم�شي الهاجري.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)217(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية

�سركة.م�س�همة بحرينية مقفلة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
امل�شماة )�شندوق  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  نيابة عن  بوينت لالإدارة(،  �شركة )كي 
غذاء ال�شتثماري �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 83704، طالبة اإ�شهار انتهاء 
اأعمال ت�شفية ال�شركة امل�شاهمة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام 

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

اإعالن رقم )218(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية
اإلى.�سركة.ال�سخ�س.الواحد

  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ علي �شمري �شادق محمد البحارنه مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )ال�شندوق الأبي�س 
مل�شتح�شرات التجميل(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86551، طالبًا حتويل املوؤ�ش�شة اإلى �شركة 

ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن رقم )219(.ل�سنة.2016.
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية

�سركة.ال�سخ�س.الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه املحامي 
ال�شيخ حمد عبداهلل محمد خليفة اآل خليفة، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )قلم الكويت 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 75538، ملالكتها �شركة اإنف�شتج�س �س.م.ب مقفلة(، طالبًا 
اإ�شهار انتهاء اعمال ت�شفية �شركة )قلم الكويت( ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، 

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

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

اإعالن.رقم.)220(.ل�سنة..2016
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية

�سركة.ال�سخ�س الواحد
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه مكتب 
البحرين  )قلم  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  ل�شركة  قانونيًا  م�شفيًا  باعتباره  للمحاماة،  ال�شورى 
مقفلة(،  �س.م.ب  اإنف�شتج�س  �شركة  ملالكتها   ،75534 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(، 
طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة )قلم البحرين( ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                                          



50
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

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

اإعالن.رقم.)221(.ل�سنة..2016

ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية

�سركة.)قلم ال�شعودية �س.�س.و( 

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه تقدم اإليه مكتب 
ال�شعودية  )قلم  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  ل�شركة  قانونيًا  باعتباره م�شفيًا  للمحاماة،  ال�شورى 
مقفلة(،  �س.م.ب  اإنف�شتج�س  �شركة  ملالكتها   ،75531 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(، 
طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة )قلم ال�شعودية( ت�شفية اختيارية، وفقا لأحكام قانون 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                                         

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

اإعالن.رقم.)222(.ل�سنة..2016
ب�س�أن.اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.اإغالق.

فرع.�سركة.)احتاد املقاولون اخلليجية(

اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
املقاولون  )احتاد  امل�شماة  الأجنبية  ال�شركة  فرع  عن  نيابة  طري�س،  اآل  هارون  محمد  ال�شيد/ 
البحرين مبوجب  ال�شعودية اجلن�شية(، امل�شجل فرعها يف مملكة  امل�شاهمة املقفلة(  اخلليجية 
القيد رقم 78609، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال اإغالق الفرع املذكور، بناًء على قرار جمل�س اإدارة 
ال�شركة املوؤرخ بتاريخ 12 يناير 2015، ووفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )223( ل�شنة  2016  
ب�شاأن اإ�سه�ر.انته�ء.اأعم�ل.ت�سفية

�سركة.ذات.م�شئولية محدودة
اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ حمد �شلطان �شالح مبارك، باعتباره امل�شفي القانوين ل�شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة 
انتهاء  اإ�شهار  القيد رقم 72572، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  )هاي فور�س لالإن�شاءات �س.�س.و(، 
قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  و�شطبها  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال 
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                                 

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

اإعالن رقم )224(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات.م�سئولية محدودة
اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ عبدالإله عبدالعزيز �شلوم الدبا�س، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )باجة للتجارة(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم84300، طالبًا تغيري �شكلها القانوين وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 
م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد /

عبداهلل بن عبدالعزيز بن �شلوم الدبا�س �شريكًا يف ال�شركة.       
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور،  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى 

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

اإعالن.رقم.)225(.ل�سنة.2016..
ب�س�أن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات م�شئولية محدودة
اإليه  تقدم  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
للمقاولت  �شتي  )اأ�شماء  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  القراطة، مالك  قا�شم  را�شد  ال�شيد/ خالد 
وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،6065 رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب  الإن�شائية(، 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار 
بحريني، واإدخال كل من �شلمان خالد را�شد قا�شم القراطة وخولة خالد را�شد قا�شم القراطة 

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

اإعالن رقم.)226(.ل�سنة.2016..
ب�س�أن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية

اإلى.�سركة.ذات م�شئولية محدودة
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اإليه �شركة الإبداع لال�شت�شارات، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )املرونة للخياطة 
�شند،  اآل  ح�شن  علي  عبداللطيف  عبداجلليل  ال�شيد/  ملالكها  واملالب�س(،  والأقم�شة  الرجالية 
بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة   ،22595 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
بجميع فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10.000( 
 SHAQIR HUSAIN وال�شيد/    SHABBIR SHAKIR ال�شيد/  من  كل  واإدخال  بحريني،  دينار 

GULAM ALI  �شريكني يف ال�شركة.

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

 اإعالن رقم )227(.ل�سنة.2016..
اإعالن.ب�س�أن.حتويل.فرع.من.موؤ�س�سة.فردية.

اإلى.�سركة.ذات.م�سوؤولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مالك  البلو�شي  احمد محمد جمعه جالل  ال�شيد/  نيابة عن  لال�شت�شارات،  اإليت  �شركة  مكتب 
املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )بيت امل�شتقبل للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 34451، طالبًا 
�شركة  اإلى  بتحويله  للتجارة(  امل�شتقبل  )بيت  وامل�شمى   )5( رقم  للفرع  القانوين  ال�شكل  تغيري 
ذات م�شوؤولية محدودة براأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10.000( دينار بحريني، وذلك باإدخال 

ال�شيد براكا�شان فيلوكاي ك�شريك معه يف ال�شجل
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. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم.)228(.ل�سنة.2016
ب�س�أن.حتويل.موؤ�س�سة.فردية.

اإلى.�سركة.ذات.م�شئولية محدودة     

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب مور �شتيفنز - محا�شبون وم�شت�شارون اداريون، نيابة عن ال�شيد/ علي محمد عي�شى ها�شم 
مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )مانيال ل�شيانة املباين(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 35061، 
طالبًا تغيري ال�شكل القانوين املوؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال 
مقداره ع�شرين األف )20.000( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ ناندانان ميتثال فيتيل 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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ملخ�س.عقد.�سركة
ي�و.غوانغ.ليتنج.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.ياو غوانغ ليتنج ذ.م.م.
رقم.القيد:.97438........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
وامل�شابيح  وال�شتائر  ال�شجاد،  الأثاث،  وبيع  وت�شدير  اإ�شترياد   - دراجون  ال�سركة:. اأغرا�س.

ودراجون - اإ�شترياد وت�شدير وبيع الدوات والجهزة الكهربائية والإلكت.

اأ - النقدي: - 1.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:  �شقة 763    مبنى  4441     طريق 6347  /  ديار املحرق     
 39777721 )973+( هاتف:  

.  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1-.يولن زونغ                            )�شيني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%50(

2-.يونغوانغ دينغ                       )�شيني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1-.يولن زونغ                            )�شيني اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.يونغوانغ دينغ                                )�شيني اجلن�شية(                      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
مدير  اجلن�شية(                          )�شيني  زونغ                             يولن  .-1
دينغ                             )�شيني اجلن�شية(                             مدير  يونغوانغ  .-2
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ملخ�س.عقد.�سركة
..فو.فو.تريدينج.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة: فو فو تريدينج ذ.م.م.
رقم.القيد:.97439........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اإ�شترياد   - ودراجون  اجلاهزة،  املالب�س  وبيع  وت�شدير  اإ�شترياد   - دراجون  ال�سركة:. اأغرا�س.

وت�شدير وبيع املنتجات اجللدية مبا يف ذلك الزحذية.

اأ - النقدي: - 1.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:   �شقة 561         مبنى  4441         طريق 6347  / ديار املحرق   
  39777721 )973+( هاتف:  

.
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1-.انكي.فو                                        )�شيني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )19(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )950( الن�شبة )%95(

2- يو زو                                             )�شيني اجلن�شية(
)%5( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل         )50( احل�شة  قيمة       )1( احل�ش�س  عدد 
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(            )�شيني  فو               انكي. .-1
2-.يو زو                                       )�شيني اجلن�شية(                             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1-. انكي فو...............                        )�شيني اجلن�شية(                                       مدير
2-.زياجنزو رن                                         )�شيني اجلن�شية(                                               مدير
3-.يو زو                                                   )�شيني اجلن�شية(                                               مدير
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ملخ�س.عقد.�سركة
.هوان.ت�سو.ديكوراتيف.ليتينغ.ذ.م.م...

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:. هوان ت�شو ديكوراتيف ليتينغ ذ.م.م.
رقم.القيد:.97440........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
وامل�شابيح  وال�شتائر  ال�شجاد،  الأثاث،  وبيع  وت�شدير  اإ�شترياد   - دراجون  ال�سركة:. اأغرا�س.

ودراجون - اإ�شترياد وت�شدير وبيع الدوات والجهزة الكهربائية والإلكت.

اأ - النقدي: - 1.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:   �شقة 768    مبنى  4441         طريق  6347 /   ديار املحرق
 39777721 )973+( هاتف:  

.  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1-.زوانكون هوانغ                                )�شيني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%50(

2-   يل �شاولينغ                                   )�شيني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
-.هايهوا ت�شو                                )�شيني اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(                            )�شيني  هوانغ                        زوانكون  .-1
مدير اجلن�شية(                            )�شيني  ت�شو                           هايهوا   -2
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ملخ�س.عقد.�سركة
.الع�مل.الأخ�سر.ملواد.البن�ء.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة: العامل الأخ�شر ملواد البناء ذ.م.م.
رقم.القيد:.97441........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/15  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.بيع مواد البناء.

اأ - النقدي: 20.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -    

عنوان.ال�سركة:    مبنى 350        طريق 3313   /  املعامري
)+973( 39660750-  فاك�س )+973( 17280420 . -17280049 )973+( هاتف:  

ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:
1- جميل �شعيد محمد   الأمري          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )%51(
2-                                                       )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )%49(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1- جميل �شعيد محمد   الأمري       )بحريني اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                                       )هندي اجلن�شية(                    م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1- جميل �شعيد محمد   الأمري          )بحريني اجلن�شية(                                            رئي�س جمل�س الإدارة

2-                                                 )هندي اجلن�شية(                                  مدير 
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ملخ�س.عقد.�سركة
حكمي.والبي�سي.للمق�ولت.– ت�س�من-.
مل�لكه�/.من�سور.بن.عرار.البي�سي.و�سريكه

�سركة.ت�س�من

ا�سم.ال�سركة:.حكمي والبي�شي للمقاولت – ت�شامن- ملالكها/ من�شور بن عرار البي�شي و�شريكه.
رقم.القيد:.97442........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2015/3/15  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.مقاولت �شيانة املباين )درجة ثالثة(.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -    

عنوان.ال�سركة:    مبنى 41        طريق 12     الهملة 
.33233733 )973+( هاتف:  

ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:
1- اأحمد بن ح�شن بن �شوعي حكمي              )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(
2- من�شور بن عرار بن على البي�شي              )�شعودي اجلن�شية(

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

املخولني.ب�لتوقيع:
1- اأحمد بن ح�شن بن �شوعي حكمي        )�شعودي اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- من�شور بن عرار بن على البي�شي        )�شعودي اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1- اأحمد بن ح�شن بن �شوعي حكمي                            )�شعودي اجلن�شية(                                نائب رئي�س جمل�س الدارة

2- من�شور بن عرار بن على البي�شي        )�شعودي اجلن�شية(             رئي�س جمل�س الدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
فرينيجري.بوينت.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.فرينيجري بوينت ذ.م.م.
رقم.القيد:.97443........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/15  
غري محددة مدة.ال�سركة:. 

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
وا�شترياد  وامل�شابيح  وال�شتائر   ، ال�شجاد    ، الثاث  وبيع  وت�شدير  ا�شترياد  ال�سركة:. اأغرا�س.
وت�شدير وبيع مواد الطباعة والقرطا�شية وا�شترياد وت�شدير وبيع متفرقات ت�شمل اأدوات ولوازم 

الدعاية الب�شيطة والأثاث املنزيل وبيع اأثاث املطابخ.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -    

عنوان.ال�سركة:    مبنى 267        طريق 328     بالد القدمي
 39642223 )973+( هاتف:  

.  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1- ال�شيخ محمد بن خليفة بن دعيج   اآل خليفة            )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )%51(

2-                                                                                  )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )%24.5(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1-                                                                                  )هندي اجلن�شية(                                               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.                                                                                )هندي اجلن�شية(                                               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1-                                                                                  )هندي اجلن�شية(                                                                         الع�شو املنتدب
2-.                                                )هندي اجلن�شية(                                  رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
علي.بن.رجب.و.اأولده.لإدارة.املط�عم.و.املق�هي.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.علي بن رجب و اأولده لإدارة املطاعم و املقاهي ذ.م.م.
رقم.القيد:.97450........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2015/3/16  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.اإدارة املطاعم واملقاهي.

اأ - النقدي: 20.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -    

عنوان.ال�سركة:  �شقة 2     مبنى 451      طريق 2407  / املنامة 
 39666646 )973+( هاتف:  

.  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1- اإبت�شام علي عبداهلل محمد  بن رجب                          )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )%10(

2- ح�شني علي عبداهلل محمد  بن رجب                          )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )%10(

3- زينب علي عبداهلل محمد  بن رجب                           )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2000( الن�شبة )%10(

4- علي عبداهلل محمد بن رجب                                   )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )140(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )14000( الن�شبة )%70(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1- اإبت�شام علي عبداهلل محمد  بن رجب                 )بحرينية اجلن�شية(                     م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- ح�شني علي عبداهلل محمد بن رجب         )بحريني اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )جمتمع(
3- زينب علي عبداهلل محمد بن رجب        )بحرينية اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )جمتمع(
4- علي عبداهلل محمد بن رجب                 )بحريني اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )جمتمع(
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اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1- اإبت�شام علي عبداهلل محمد  بن رجب                 )بحرينية اجلن�شية(           ع�شو جمل�س الإدارة
2- ح�شني علي عبداهلل محمد بن رجب             )بحريني اجلن�شية(           ع�شو جمل�س الإدار
3- زينب علي عبداهلل محمد بن رجب        )بحرينية اجلن�شية(           ع�شو جمل�س الإدارة
4- علي عبداهلل محمد بن رجب                 )بحريني اجلن�شية(           رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
ف�يف.بي�س.م�ركتينغ.اأند.كون�سلتن�سي.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.فايف بي�س ماركتينغ اأند كون�شلتن�شي ذ.م.م.
رقم.القيد:.97451........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/16  
مدة.ال�سركة:.محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال وتقدمي ال�شت�شارات الت�شويقية ودعاية واإعالن 

 والرتويج خلدمات ومنتجات اأجنبية يف البحرين وتنظيم املوؤمترات واملنا�شبات.
اأ - النقدي: - 10.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..

ب - العيني: -      
عنوان.ال�سركة:  �شقة 22       مبنى 1269       طريق 3227  / املنامة  

.   39444355 )973+( هاتف:  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1- لليتا ديفي اأموكوتوي ديفي                            )هندي اجلن�شية(
الن�شبة )%5( اإجمايل احل�ش�س )500(  قيمة احل�شة )100(        عدد احل�ش�س )5(    

2-                                                                        )هندي اجلن�شية(
الن�شبة )%5( اإجمايل احل�ش�س )500(  قيمة احل�شة )100(        عدد احل�ش�س )5(    

3-                                                                        )هندي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )90(    قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9000( الن�شبة )%90(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(    )هندي  ديفي    اأموكوتوي  ديفي  لليتا   -1
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(     )هندي                        -2
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(     )هندي                        -3

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
مدير  اجلن�شية(                       )هندي  ديفي              اأموكوتوي  ديفي  لليتا   -1
مدير اجلن�شية(                 )هندي                               -2
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(         )هندي                             -3
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ملخ�س.عقد.�سركة
الأرك�ن.الثالثة.لإ�سترياد.وت�سدير.وبيع.الأدوات.املكتبية.والقرط��سية.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.الأركان الثالثة لإ�شترياد وت�شدير وبيع الأدوات املكتبية والقرطا�شية ذ.م.م.
رقم.القيد:.97453........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/16  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد الطباعة والقرطا�شية.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:  �شقة 12   مبنى 349       طريق 513   / الرفاع ال�شرقي 
)+973( 33782444 -    �س.ب 1380  هاتف:  

.  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1-   اأحمد عبده ح�شن اليحيى      )ميني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )196(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )%49(

2-   ميان قا�شم علي   الرقيمي      )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )204(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )%51(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1-   اأحمد عبده ح�شن اليحيى      )ميني اجلن�شية(                     م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-   ميان قا�شم علي   الرقيمي      )بحريني اجلن�شية(                       م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1-   اأحمد عبده ح�شن اليحيى      )ميني اجلن�شية(                             رئي�س جمل�س الإدارة
2-   ميان قا�شم علي   الرقيمي       )بحريني اجلن�شية(                        نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
جيولي�س.لإدارة.املجمع�ت.التج�رية.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.جيولي�س لإدارة املجمعات التجارية ذ.م.م.
رقم.القيد:.97454........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/16  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.اإدارة املجمعات التجارية وال�شناعية والعمارات واملباين ال�شكنية.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:  �شقة 4105  مبنى 1459        طريق 4626  /  املنامة - ال�شيف  
 33609999 )973+( هاتف:  

.  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1-                                                                )جنوب اأفريقي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(

2-                                                                )اأندوني�شي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1-                                                                )جنوب اأفريقي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2-                                                                             )اأندوني�شي اجلن�شية(                        م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1-                                                                     )اأندوني�شي اجلن�شية(                              نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2-                                                                                 )جنوب اأفريقي اجلن�شية(                                         رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
جينكور.ب�ور.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.جينكور باور ذ م م.
رقم.القيد:.97457........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/61  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.اإ�شترياد وت�شدير وبيع الأدوات والأجهزة الكهربائية واللكرتونية.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:      مبنى 827        طريق 4231     عراد 
.   35607104 )973+( هاتف:  

ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:
1-.اأمري اأمني خان                                              )كندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )25(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )12.5 %(
2-.اأمني اأغا                                                        )كندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )24(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2400( الن�شبة )12 %(
3-.ع�شام �شهزاد غالم محمد عمر  الدين       )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )102(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10200( الن�شبة )51 %(
4-  محمد اأغا                                                     )كندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )24(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2400( الن�شبة )12 %(
5-  هانى اأغا                                                     )كندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )25(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )12.5 %(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1- اأمري اأمني خان                                            )كندي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2-.اأمني اأغا                                                                     )كندي اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )جمتمع(
3-.ع�شام �شهزاد غالم محمد عمر  الدين       )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(
4-  محمد اأغا                                               )كندي اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )جمتمع(
5-  هانى اأغا                                                )كندي اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )جمتمع(
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اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1- اأمري اأمني خان                                                   )كندي اجلن�شية(           نائب رئي�س جمل�س الإدارة
2-.اأمني اأغا                                                                                  )كندي اجلن�شية(               نائب رئي�س جمل�س الإدارة
3-.ع�شام �شهزاد غالم محمد عمر  الدين  )بحريني اجلن�شية(           رئي�س جمل�س الإدارة
4-  محمد اأغا                                                               )كندي اجلن�شية(            نائب رئي�س جمل�س الإدارة
5-  هانى اأغا                                                                 )كندي اجلن�شية(            نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
برميري.جراند.هوتل.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة:.برميري جراند هوتل ذ.م.م.
رقم.القيد:.97458........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/16  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.مكتب لإدارة فندق حتت التاأ�شي�س.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:  �شقة 129   مبنى 203     طريق 383/     و�شط املنامة  
   39618861 )973+( هاتف:  

.  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1-.�شركة عبا�س داداباي �س.م.ب مققلة                    )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )95(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )19000( الن�شبة )95 %(

2- عبا�س اأحمد علي   داداباي                                   )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )5(     قيمة احل�شة )200(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )5 %(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1- حامت عبا�س اأحمد علي  داداباي                                              )بحريني اجلن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.عبا�س اأحمد علي   داداباي                                                               )بحريني اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- قطب الدين عبا�س اأحمد علي  داداباي....)بحريني اجلن�شية(.....م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1- حامت عبا�س اأحمد علي  داداباي                                              )بحريني اجلن�شية(                 ع�شو جمل�س الإدارة
2-.عبا�س اأحمد علي   داداباي                                                               )بحريني اجلن�شية(                 رئي�س جمل�س الإدارة
الإدارة ع�شو جمل�س  . . . . اجلن�شية(. )بحريني  . . . داداباي. علي   اأحمد  عبا�س  الدين  3- قطب 
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ملخ�س.عقد.�سركة
.ا�سمى.ال�ست�س�رية.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة: ا�شمى ال�شت�شارية ذ.م.م.
رقم.القيد:.97459........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/16  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31.

اأ - النقدي: - 2.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:  �شقة 71      مبنى 1301        طريق 4026 /   املنامة 
 36616707 )973+( هاتف:  

.  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1-.اإياد اإبراهيم حمد عبداهلل                  )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )%50(

2-.دعاء عي�شى عبدالوهاب   �شالح         )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1-  اإياد اإبراهيم حمد عبداهلل                  )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-.عاء عي�شى عبدالوهاب   �شالح              )بحرينية اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
مدير اجلن�شية(            )بحريني  عبداهلل                   حمد  اإبراهيم  اإياد    -1
عاء عي�شى عبدالوهاب   �شالح              )بحرينية اجلن�شية(             الع�شو املنتدب .-2
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ملخ�س.عقد.�سركة
ن�يف.بن.خ�لد.بن.بدر.ال�سمري.�س.�س.و

�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة:.نايف بن خالد بن بدر ال�شمري �س.�س.و.
رقم.القيد:.97460........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/16  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.مقاولت بناء )درجة ثالثة(.

اأ - النقدي: - 10.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:    مبنى 40 ا        طريق 201     املنامة / املحرق 
  34515011 )973+( هاتف:  

.  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

- نايف بن خالد بن بدر ال�شمري                )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
-  نايف بن خالد بن بدر ال�شمري                           )�شعودي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
-  نايف بن خالد بن بدر ال�شمري                           )�شعودي اجلن�شية(                       رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
..اإل.دبليو.ا�س.لإدارة.املط�عم.واملق�هي.ذ.م.م

�سركة.ذات.م�سئولية.محدودة

ا�سم.ال�سركة: اإل دبليو ا�س لإدارة املطاعم واملقاهي ذ.م.م.
رقم.القيد:.97461........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/16  
مدة.ال�سركة:.محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.اإدارة املطاعم واملقاهي.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة: -  �شقة 208      مبنى 38       طريق 50  / جد حف�س 
 33032333 )973+( هاتف:  

.  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1-.ال�شيدح�شني هادي كاظم جعفر  العلوي           )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )67(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6700( الن�شبة )%33.5(

2- ليلى عبا�س اإبراهيم الق�شاب                        )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )66(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6600( الن�شبة )%33(

3-.و�شام خليل اإبراهيم العري�س                         )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )67(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6700( الن�شبة )%33.5(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1-.ال�شيدح�شني هادي كاظم جعفر  العلوي           )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2-.و�شام خليل اإبراهيم العري�س                          )بحريني اجلن�شية(        م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1-.ال�شيدح�شني هادي كاظم جعفر  العلوي     )بحريني اجلن�شية(                                      مدير
2- و�شام خليل اإبراهيم العري�س                            )بحريني اجلن�شية(                                                 مدير
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ملخ�س.عقد.�سركة
الراوي.العق�رية.�س.�س.و.و.مل�لكه�.حم�د.منذر.محمد

�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة: الراوي العقارية �س.�س.و و ملالكها حماد منذر محمد.
رقم.القيد:.97464........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/17  
مدة.ال�سركة:.غري.محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة - ل ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري.

اأ - النقدي: - 250.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:      �شقة 14    مبنى  0440 ا      طريق 3423     املالكية 
 33027777 )973+(  - 33176899 )973+( هاتف:  

.
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

-.حماد منذر    محمد                          )عراقي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )5000(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )%100(

جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(
املخولني.ب�لتوقيع:

-.حماد منذر    محمد                          )عراقي اجلن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
الدارة جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(                 )عراقي  محمد                منذر     حماد  .-
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ملخ�س.عقد.�سركة
بلو.فيجن.للخدم�ت.– ت�س�من-.مل�لكه�/.حمد.بن.فوؤاد.املظفر.و�سريكه

�سركة.ت�س�من

ا�سم.ال�سركة:.بلو فيجن للخدمات – ت�شامن- ملالكها/ حمد بن فوؤاد املظفر و�شريكه.
رقم.القيد:.97466........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/17  
غري محددة مدة.ال�سركة:. 

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.تركيب معدات و�شائل الرى و�شيانتها  )كبرية ( وتركيب اخلزانات الكبرية  
)درجة ثالثة( وعمل وتركيب املظالت وال�شتائر وال�س وت�شغيل وادارة امل�شتودعات العامة - ل 

ي�شمل تخزين املواد الغذائية وخدمات تنظيم معرو�شات للمحالت التجارية.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:  �شقة 11      مبنى 2802      طريق 345  / مهزة    
 34083433 )973+( هاتف:  

.  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1-.حمد بن فوؤاد بن حمد املظفر                            )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )120(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )%60(

2- محمد بن وا�شل بن اأحمد الها�شم                    )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )80(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )%40(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1-.حمد بن فوؤاد بن حمد املظفر                            )�شعودي اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- محمد بن وا�شل بن اأحمد الها�شم                )�شعودي اجلن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1-.حمد بن فوؤاد بن حمد املظفر                            )�شعودي اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الإدارة
2- محمد بن وا�شل بن اأحمد الها�شم                )�شعودي اجلن�شية(               ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
�س�ه.الع�ملية.لإدارة.املط�عم.واملق�هي.�س.�س.و.

مل�لكه�.ال�سيد.�س�ه.محمد.�سي�م.ح�سني.�س�ه.محمد.مب�رك.
�سركة.ال�سخ�س.الواحد

�شاه محمد  ال�شيد  ملالكها  واملقاهي �س.�س.و  لإدارة املطاعم  العاملية  �شاه  �شركة  ال�سركة:. ا�سم.
�شيام ح�شني �شاه محمد مبارك. 

رقم.القيد:.97467........................................
ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/14  

مدة.ال�سركة:.غري محددة
ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31

اأغرا�س.ال�سركة:.اإدارة املطاعم واملقاهي.

اأ - النقدي: - 50.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:   �شقة 31         مبنى  1392و         طريق 4629  / النويدرات  
  66930074 )973+( هاتف:  

.
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

-.                                                           )بنغايل اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )500(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
-.                                                 )بنغايل اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
-.                                                           )بنغايل اجلن�شية(                       رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
.اجلموح.للمق�ولت.– ت�س�من-..مل�لكه�/.�سلم�ن.بن.�س�مي.الل�سل�س.و�سريكه

�سركة.ت�س�من

ا�سم.ال�سركة: �شركة اجلموح للمقاولت – ت�شامن-  ملالكها/ �شلمان بن �شامي الل�شل�س و�شريكه.
رقم.القيد:.97468........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/17  
مدة.ال�سركة:.غري محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
وجتميل  تن�شيق  ومقاولت  )كبرية(  و�شيانتها   الرى  و�شائل  معدات  تركيب  ال�سركة:. اأغرا�س.

احلدائق  )درجة ثالثة (.
اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..

ب - العيني: -      
عنوان.ال�سركة:     مبنى  49 ا         طريق  40  /  الدراز

.   34083433 )973+( هاتف:  
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

1-.�شلمان بن �شامي بن �شلمان الل�شل�س                        )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )120(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )%60(

2-  عبدالنبي عي�شى اإبراهيم   علي                              )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )80(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )%40(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1-.�شلمان بن �شامي بن �شلمان الل�شل�س                        )�شعودي اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-  عبدالنبي عي�شى اإبراهيم   علي             )�شعودي اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1-.�شلمان بن �شامي بن �شلمان الل�شل�س                  )�شعودي اجلن�شية(                          رئي�س جمل�س الدارة
الدارة اإبراهيم   علي        )�شعودي اجلن�شية(          ع�شو جمل�س  2-  عبدالنبي عي�شى 
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ملخ�س.عقد.�سركة
�س�نرتال.فيجن.للمق�ولت.– ت�س�من-.

مل�لكته�/.�سفية.ال�سيد.ط�لب.محمد.و�سريكه�.
�سركة.ت�س�من...

ا�سم.ال�سركة:. �شركة �شانرتال فيجن للمقاولت – ت�شامن- ملالكتها/ �شفية ال�شيد طالب محمد 
و�شريكها.

رقم.القيد:.97474........................................
ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/17  

مدة.ال�سركة:.غري.محددة
ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31

اأغرا�س.ال�سركة:.تركيب معدات و�شائل الرى و�شيانتها  )كبرية ( ومقاولت تركيب املكيفات 
املركزية  )درجة ثالثة (.

اأ - النقدي: - 20.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:   �شقة 23    مبنى  2802         طريق  345 /  مهزة
 34083433 )973+( هاتف:  

ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:
1-.خلود بنت �شعد بن مبارك اخلالدي                        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )80(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )8000( الن�شبة )%40(
2-  �شفية ال�شيد طالب محمد   علي                            )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )120(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12000( الن�شبة )%60(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
1-.خلود بنت �شعد بن مبارك اخلالدي                        )بحرينية اجلن�شية(                          م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-  �شفية ال�شيد طالب محمد   علي          )بحرينية اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
1-.خلود بنت �شعد بن مبارك اخلالدي                        )بحرينية اجلن�شية(                          رئي�س جمل�س الإدارة
2-  �شفية ال�شيد طالب محمد   علي          )بحرينية اجلن�شية(          ع�شو جمل�س الإدارة
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ملخ�س.عقد.�سركة
ب�جكو.لالإ�ست�س�رات.�س.�س.و.مل�لكه�.نظ�م.محمد.نور.نظ�م...

�سركة.ال�سخ�س.الواحد

ا�سم.ال�سركة: �شركة باجكو لالإ�شت�شارات �س �س و ملالكها نظام محمد نور نظام.
رقم.القيد:.97477........................................

ت�ريخ.الت�أ�سي�س:  2016/3/117  
مدة.ال�سركة:.محددة

ت�ريخ.انته�ء.ال�سنة.امل�لية: 12/31
اأغرا�س.ال�سركة:.تقدمي خدمات ا�شت�شارية �شناعية وتوفري املعلومات. 

اأ - النقدي: - 5.000 راأ�سم�ل.ال�سركة:..
ب - العيني: -      

عنوان.ال�سركة:   �شقة 111       مبنى  1002         طريق  5121  / املنامة
)+973( 17550003 -  فاك�س )+973( 17550049 -   �س.ب 990 هاتف:  

.
ال�سرك�ء.ون�سبة.م�س�همتهم:

-.نظام محمد نور  نظام             )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )%100(
جمموع.ن�سبة.امللكية.)٪100(

املخولني.ب�لتوقيع:
محمد نظام محمد نور نظام        )بحريني اجلن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد( .-1
التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(          م�شتوى  . . . . . . . . . . . . . .نظ�م. 2-.نظ�م.محمد.نور.

اأع�س�ء.جمل�س.الإدارة:
مرير اجلن�شية(                      )بحريني  نظام                نور  محمد  نظام  .-
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إعالن.اإدارة.اأموال.الق��سرين

اإعالن.2016/114
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شن محمد محمد البهره  من �شكنة املحرق  
ويحمل رقم �شكاين 530009153، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر الإعالن يف اجلريدة الر�شمية، وبعدها �شوف 
لن تقبل الإدارة اأي اإدعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور 

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

رئي�س.ق�سم.اإجراءات.الرتك�ت
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اإعالن�ت.اإدارة.المح�كم

رقم.الدعوى.:.14/2016/1053/3
تبليغ.ب�حل�سور

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

اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  المدعي عليه �شد  ال�شرعية الولى  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في جل�شة يوم 2016/5/8م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم.الدعوى.:.14/2015/5299/1
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: نورة حمد عواد علي العنزي. مبنى B 1441 طريق 961 مجمع 909 الرفاع ال�شرقي. 
المدعي عليه/ �شعود را�شد محمد �شعيد. دولة الكويت الجهراء الق�شر قطعة 4 اأ �شارع الثالث 

�شقة 22. مو�شوع الدعوى/ الطالق.
اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  المدعي عليه �شد  ال�شرعية الولى  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في جل�شة يوم 2016/4/24م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

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

رقم.الدعوى.:.14/2016/1025/8
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: غيداء �شالح احمد مو�شى الح�شيني. �شقة 4 مبنى 1694 طريق 1124 مجمع 1211 
محافظة  اليمنية  الجمهورية  المحقني.  عبدالقوي  �شعيد  عدنان  عليه/  المدعي  حمد.  مدينة 

ال�شالع مديرية دمت. مو�شوع الدعوى/الطالق.
اإذا لم يح�شر  باأنه  المذكور  المدعي عليه �شد  ال�شرعية الولى  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
في جل�شة يوم 2016/5/8م اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.ال�سنية.الولى
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رقم.الدعوى.:.9/00822/2016/14
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: محمد علي احمد حبيب ال ربيع. رقمه ال�شخ�شي: 790028565. جن�شيته بحريني. 
ا�شراء محمد �شعد  المدعى عليها  �شقة 11 مبنى 2415 طريق 637 �شترة )الخارجية( 606. 
البو�شيبع. رقمها ال�شخ�شي: 900717211. جن�شيتها: عراقية  �شقة 11 مبنى 2415 طريق 637 

�شترة )الخارجية( 606. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة اأعاله 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يـوم الأحد 2016/05/15م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.الأولى

رقم.الدعوى.:.7/04519/2015/14
تبليغ.ب�حل�سور

ال�شخ�شي: 781201144. جن�شيتها بحرينية.  ال�شني. رقمها  المدعية: زينب عبدالنبي ح�شن 
 .ELIOT NICHOLAS   TOMEO :شقة 1 مبنى 2308 طريق 2160 جدعلي 721. المدعى عليه�

رقمه ال�شخ�شي: 610227807. جن�شيته: اإمريكي
عنوانه: جمهول العنوان.

لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور باأنها 
قد اأ�شدرت بتاريخ 2016/03/14م الحكم التالي: حكمت المحكمة بتطليق المدعية زينب عبد 
النبي ح�شن ال�شني على زوجها المدعى عليه ELIOT NICHOLAS TOMEO طلقة اأولى بائنة 
للهجر ولي�س للمدعية الزواج برجل اآخر اإل بعد �شيرورة هذا الحكم نهائيًا واكت�شابه الدرجة 

القطعية واإيقاع الطالق وانتهاء فترة عدتها ال�شرعية واألزمتها بالم�شروفات.
ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.الأولى.

رقم.الدعوى.:.6/00040/2016/14
تبليغ.ب�حل�سور

مبنى  بحريني  جن�شيته   .830506322 ال�شخ�شي:  رقمه  مكي.  مدن  علي  مدن  رائد  المدعي: 
1038 طريق 1622 مدينة عي�شى 816. المدعى عليها: MASNI BT NATA RATNA. جن�شيتها: 

اإندوني�شية. RALI BUSUNG 5 INDOHEIA l CIREBON مو�شوع الدعوى: طلب الطالق
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة اأعاله 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يـوم الأحد 2016/05/15م، 
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فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.الأولى

رقم.الدعوى.:.2/1143/2016/14
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: جميل مح�شن ح�شن مح�شن. رقمه ال�شخ�شي:570136067. جن�شيته بحريني مبنى 
1025 طريق 1437 مجمع 414 الديه. المدعى عليها: SAHADA EBRHIM IDRES. جن�شيتها: 

فليبينيه. رقمها ال�شخ�شي: 760149054. مجهول العنوان مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.
المذكورة  عليها  للمدعى  الجعفرية(  )الدائرة  الثانية  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأثنين 2016/5/23م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
ق��سي.ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.الث�نية

رقم.الدعوى.:.1/5111/2015/14
تبليغ.ب�حل�سور

ال�شخ�شي:781210127. جن�شيته بحريني.  الدرازي. رقمه  اإبراهيم علي  المدعي: علي خليل 
فل�شطينية  جن�شيتها:    Alishce Star عليها:  المدعى   .540 مجمع   4035 طريق   963 مبنى 

اأمريكية. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.
المذكورة  عليها  للمدعى  الجعفرية(  )الدائرة  الثانية  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2016/5/4م، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
ق��سي.املحكمة.الكربى.ال�سرعية.اجلعفرية.الث�نية

رقم.الدعوى.:.2/00879/2016/14
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: جالل محمود عبدعلي يو�شف الحداد. رقمه ال�شخ�شي: 750405740 جن�شيته: بحريني. 
 .ALOJA DRIZ   JIMENEZ عليها:  المدعى  ح�شين.  ح�شن  محمد  حميدة  وكيلته  بوا�شطة 
متاأخر  الدعوى:  العنوان. مو�شوع  ال�شخ�شي: 810727307 مجهول  رقمها  فلبينية.  جن�شيتها: 

النفقة ومنع من ال�شفر مع �شم البنت.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الثالثة )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2016/04/19م، 
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فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.اجلعفرية.الث�لثة

رقم.التنفيذ:.6/8771/2011/04.
بيع.ب�ملزاد.العلني

وامل�شجل  زويد  راأ�س  يف  الكائن  العقار  العلني  املزاد  يف  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
مبوجب املقدمة رقم )2003/9024( والوثيقة رقم )121789( واخلا�س باملحكوم عليهم: 1- 
الفرج للتجارة واخلدمات 2 - يعقوب علي محمد فرج 3- يون�س علي محمد فرج وذلك يف يوم 

2016/5/1 على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره 402808/140 دينار.
هاتف  الهاجري  عيد  اأحمد  الدللني/  مراجعة  املزايدة  يف  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040(، عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691(، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان 
اأوقات  يف  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو   )39465261( هاتف 

الدوام الر�شمي وذلك مبوجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04.
ق��سي.محكمة.التنفيذ

رقم.التنفيذ:.6/8771/2011/04
بيع.ب�ملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني العقار الكائن يف �شند وامل�شجل مبوجب 
الفرج  باملحكوم عليهم: 1-  والوثيقة رقم )99956( واخلا�س  املقدمة رقم )2004/10211( 
يوم  يف  وذلك  فرج  محمد  علي  يون�س   -3 فرج  محمد  علي  يعقوب   -  2 واخلدمات  للتجارة 

2016/5/3 على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره ـ/222264 دينار.
هاتف  الهاجري  عيد  اأحمد  الدللني/  مراجعة  املزايدة  يف  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040(، عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691(، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان 
اأوقات  يف  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو   )39465261( هاتف 

الدوام الر�شمي وذلك مبوجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04.
ق��سي.محكمة.التنفيذ.

رقم.التنفيذ:.6/8771/2011/04
بيع.ب�ملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني العقار الكائن يف �شند وامل�شجل مبوجب 
املقدمة رقم )1998/5720( والوثيقة رقم )99955( واملقدمة رقم )2005/1953( والوثيقة 
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رقم )132834( واملقدمة رقم )2002/11130( والوثيقة )99926( واخلا�س باملحكوم عليهم: 
1- الفرج للتجارة واخلدمات 2 - يعقوب علي محمد فرج 3- يون�س علي محمد فرج وذلك يف 

يوم 2016/5/1 على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره 493218/720 دينار.
هاتف  الهاجري  عيد  اأحمد  الدللني/  مراجعة  املزايدة  يف  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040(، عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691(، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان 
اأوقات  يف  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو   )39465261( هاتف 

الدوام الر�شمي وذلك مبوجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04.
ق��سي.محكمة.التنفيذ.

رقم.التنفيذ:.9/10330/2012/04
بيع.ب�ملزاد.العلني

 Kevin تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني العقار اخلا�س باملحكوم عليه
والوثيقة رقم )128146(  املقدمة رقم )2008/9065(  وامل�شجل مبوجب   Mark Dobb
وذلك بتاريخ 2016/4/27، على اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره ــ/...،278 دينار )مائتني 

وثمانية و�شبعون األف دينار(.
الدلل/ محمد ح�شن هاتف )39444828(  ال�شراء مراجعة  رغبه يف  لديه  كل من  فعلى 
رقم  التنفيذ  ملف  مبوجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  يف  املحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.9/10330/2012/04
ق��سي.محكمة.التنفيذ

رقم.الدعوى.:.6/7551/2009/04
بيع.ب�ملزاد.العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها يف املزاد العلني ال�شيارة رقم 238649 موديل 2005 ني�شان 
الكويتي  التمويل  بيت  الزعبي واملحجوزة لدى  ابراهيم حمدان  اكرم  باملحكوم عليه/  اخلا�شة 

وذلك يف يوم 2016/4/10.
فعلى كل من لديه رغبه يف ال�شراء مراجعة الدلل حمد جا�شم احلربي هاتف )39615015( 
او )17776166( فاك�س 17009515 اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون ال�شالمية والوقاف 

يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 6/07551/2009/04.
ق��سي.محكمة.التنفيذ
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رقم.الطعــن.:18/2015/369/4
تبليغ.طعن.ب�لتمييز

الطـاعـــن: ح�شني مريزا التيتون. وكيلها عي�شى فرج بور�شيد. بوا�شطة وكيله املحامي عي�شى 
ع�شكر.   351 جممع   5135 طريق   1090 مبنى  الوويل.  �شركة  �شدهم:  املطعون  بور�شيد.  فرج 
فيه  املطعون  احلكم  نق�س  القانوين.  امليعاد  يف  لتقدميه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعــن:  طلبات 
املطعون  ت�شمني  فيه من جديد.  لتحكم  ا�شدرته  التي  املحكمة  الى  الدعوى من جديد  واعادة 
�شده الر�شوم وامل�شاريف �شامال اتعاب املحاماة عن درجات التقا�شي والفائدة القانونية %10 

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

ليعلم 
ق��سي.محكمة.التمييز

رقم.الطعن:.18/2015/360/9
تبليغ.طعن.ب�لتمييز

املحامي  وكيله  بوا�شطة  بور�شيد.  فرج  عي�شى  وكيلها  احمد.  �شديق  المني  روح  الطـاعن: 
 738 جممع   38 طريق   38 مبنى  للمقاولت.  البريمي  �شـدهم:  املطعون  بور�شيد.  فرج  عي�شى 
تنفيذ احلكم.  القانوين ووقف  امليعاد  لتقدميه يف  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعــن:  عايل. طلبات 
نق�س احلكم املطعون فيه واعادة الدعوى من جديد الى املحكمة التي ا�شدرته لتحكم فيه من 
جديد. ت�شمني املطعون �شده الر�شوم وامل�شاريف �شامال اتعاب املحاماة عن درجات التقا�شي 

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

ليعلم 
ق��سي.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن:9./377/.2014/.18
تبليغ.طعن.ب�لتمييز

الطـاعن: فاروق با�شد. وكيله املحامي عي�شى فرج بور�شيد. بوا�شطة وكيله املحامي عي�شى 
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فرج بور�شيد. املطعون �شدهم: �شنيور للمقاولت. مبنى 453 طريق 1518 جممع 315 املنامة. 
فيه  املطعون  احلكم  نق�س  القانوين.  امليعاد  يف  لتقدميه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعن:  طلبات 
املطعون  ت�شمني  فيه من جديد.  لتحكم  ا�شدرته  التي  املحكمة  الى  الدعوى من جديد  واعادة 
�شده الر�شوم وامل�شاريف �شامال اتعاب املحاماة عن درجات التقا�شي والفائدة القانونية %10 

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

ليعلم 
......ق��سي.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن:.18/2015/383/9
تبليغ.طعن.ب�لتمييز

بوا�شطة  محمد  علي  عبداجلليل  املحامي  وكيله  الكهربائية.  محل  نور  ور�شة  الطـاعن: 
املنامة.   324 جممع   2414 طريق   894 مبنى  قر�شي.  واجد  محمد  �شـدهم:  املطعون  وكيله. 
نق�س  احلكم.  تنفيذ  ووقف  القانوين  امليعاد  يف  لتقدميه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعــن:  طلبات 
احلكم املطعون فيه واعادة الدعوى من جديد الى املحكمة التي ا�شدرته لتحكم فيه من جديد. 
ت�شمني املطعون �شده الر�شوم وامل�شاريف �شامال اتعاب املحاماة عن درجات التقا�شي والفائدة 

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

ليعلم 
ق��سي.محكمة.التمييز

رقم.الطعــن.:18/2014/363/9
تبليغ.طعن.ب�لتمييز

الطـاعن: ال�شركة المريكية الفنية. وكيله املحامي منرية العماري. بوا�شطة وكيله   املطعون 
طلبات  اجلنبية.   575 جممع   7524 طريق   1695 مبنى  اغ�شطني.  جاك�شنال  �شوين  �شـدهم: 
احلكم  نق�س  احلكم.  تنفيذ  ووقف  القانوين  امليعاد  يف  لتقدميه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعــن: 
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املطعون فيه واعادة الدعوى من جديد الى املحكمة التي ا�شدرته لتحكم فيه من جديد.
لذا تعلن محكمة التمييز للمطعون �شده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة اأيام من تاريخ 
تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي يرغب 
في تقديمها عمال بن�س المادة 16 من القانون رقم )8(1989م باإ�شدار قانون محكمة التمييز. 

ليعلم 
ق��سي.محكمة.التمييز

رقم.الدعوى.:.8/3634/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

john david  �س 448014590. المدعى عليها الولى/ �شركة يوا�س ار لخدمات  المدعي: 1- 
 paul /الحفر وغيره. المدعى عليه الثاني/ نعمان عبداهلل اأحمد النعيمي. المدعى عليه الثالث

nuttal kesterton. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/5/10م لنظر الدعوى ليعلم.

اإدارة.الدعوى.العم�لية
رقم.الدعوى.:.6/3750/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
�شركة  الولى/  عليها  المدعى   .  448014590 �س    peter morales domingue  -1 المدعي: 
يوا�س ار لخدمات الحفر وغيره. المدعى عليه الثاني/ نعمان عبداهلل اأحمد النعيمي. المدعى 

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

2016/5/10م لنظر الدعوى ليعلم.
اإدارة.الدعوى.العم�لية

رقم.الدعوى.:.5/4163/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

املدعــية: 1- زينب �شالح جعفر الفردان �س 521017904. املدعى عليها الأولى موؤ�ش�شة 
�شفة  ماجنمينت.  كون�شلتنج  ي�شلفام  فيرت  �شركة  الثانية/  عليها  املدعى  للبناء.  القمر  جزر 

الدعوى: مطالب عماليــــة.
لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهما المذكورتين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع 
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في 2016/5/11م لنظر الدعوى ليعلم. 
اإدارة.الدعوى.العم�لية

رقم.الدعـوى:.4/3779/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور

ار لخدمات الحفر وغيره.  يوا�س  المدعى عليها الولى/ �شركة   .hoke saputra المدعي: 1- 
 paul nuttal الثالث:  عليه  المدعى  النعيمي.  اأحمد  عبداهلل  نعمان  الثاني/  عليه  المدعى 

kesterton. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/5/10م لنظر الدعوى ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العم�لية
رقم.الدعوى.:.3/3662/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعي: lorne stoley -1   �س521017904. المدعى عليها الولى/ �شركة يوا�س ار لخدمات 
 paul /الحفر وغيره. المدعى عليه الثاني/ نعمان عبداهلل اأحمد النعيمي. المدعى عليه الثالث

nuttal kesterton. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/5/10م لنظر الدعوى ليعلم. 

اإدارة.الدعوى.العم�لية
رقم.الدعوى.:.02/2015/19478/9

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى المال. المدعى عليها: �شركة 

خبرة الطعمية ذ.م.م. رقم ال�شجل التجاري: 26251-1. مجهول العنوان
مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

اأعاله باأنها قد حددت  لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة 
جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�منة
رقم.الدعوى.:.02/2016/03435/3.

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 



87
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

عليه: احمد علي جالل البلو�شي/ �شاحب مطعم �شلمباد ومطعم الدار. رقم ال�شجل التجاري: 
1070. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2016/5/9 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�منة
رقم.الدعوى.:.02/2014/07418/6

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعي: محمد علي تقي اأحمد. وكيلته ايمان ح�شن كاظم مرهون كاظم. المدعى عليه احمد 

محمد علي جناحي. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/9 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى.:.02/2015/04709/02.
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة الع�شي�س للنقل واعمار الطرق. وكيلتها هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: 
�شامي بدر احمد بدر الحمادي. الرقم ال�شخ�شي: 520122992. مجهول العنوان

مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/10 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�منة

رقم.الدعوى.:.9/18824/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة �شيب ما�شتر مرين �شيرف�س. 
الر�شوم  مع  دينار   18506.841 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1  –  69955 ال�شجل:  رقم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
03-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.:.9/03432/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 
عليه: جمعة جعفر احمد المنديل �شاحب الم�شاريع المتميزة. رقم ال�شجل: 7053-2 مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 11759.969 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 03-

05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.2/20474/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  المحرقي.  احمد  علي  ح�شان  وكيله  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
خدمات نور المعارف العالمية لل�شيارات. عارف عبدالرحمن قمبر محمد العمر. مبنى 3213 
مع  دينار   5541.25 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   939 مجمع   3957 طريق 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

04-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.8/03875/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

رقم  الزبارة.  فندق  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شجل: 31026-1. مبنى 4338 طريق 2163 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 

18505.953 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

04-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.4/03880/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ال�شراج المنير للزخرفة والديكور. 
رقم ال�شجل: 27939-2. مبنى 770 طريق 2131 مجمع 411 الم�شلى مو�شوع الدعوى: طلب 
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مبلغ 16973.631 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 04-

05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.2/03864/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعي: محمد عبداهلل ابراهيم احمد ال جواد. المدعى عليها: �شماح محمد عيد تركيه مبنى 
86 �شقة 22 طريق 902 مجمع 109 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6000 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

05-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.9/03431/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 
عليها: موؤ�ش�شة يو�شف مرزوق المرزوق. رقم ال�شجل: 6588. مبنى 490 طريق 215 مجمع 202 
مع  دينار   21293.851 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شالم.  مرزوق  يو�شف  ل�شاحبه  المحرق 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

04-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.1/21259/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: ال�شركة المتحدة لإدارة العقارات. 
رقم ال�شجل: 7100-1. مبنى 150 طريق 383 مجمع 315 المنامة  مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

10921.44 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

04-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.:.6/10864/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

نجاة  عليها  المدعى  ربيع.  وكيله محمود من�شور مح�شن  فا�شل علي جا�شم محمد.  المدعي: 
�شالح عي�شى الخور. زهير علي محمد احمد �شلمان. مبنى 640 طريق 6013 مجمع 360 الزنج. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 10000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.6/01674/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

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

مبلغ 200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 02-

05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.02/2016/03531/7
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
رويال بحرين لل�شياحة. رقم ال�شجل التجاري: 35455-01. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

مطالبة ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/2 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى.:.02/2016/03428/9.
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعى عليها: �شركة  اأحمد  اأحمد محمد  للتاأمين الجتماعي. وكيلها  العامة  الهيئة  المدعية: 
البحرين للديكورات المنزلية. �شجل تجاري رقم: 22846. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: 

مطالبة ديون.
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باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى.:.02/2016/03532/5.
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
العنوان.  مجهول   .44740 رقم  تجاري  �شجل  ال�شحية.  والأدوات  التنظيفات  لمقاولت  نبيل 

مو�شوع الدعوى: مطالبة ديون.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى.:.02/2016/03534/1
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: �شركة 
اوتو ماركيتينج. رقم ال�شجل التجاري: 60412-01. مجهول العنوان مو�شوع الدعوى: مطالبة 

ديون
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورة  للمدعى عليها  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 2016/5/4 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة

رقم.الدعوى.:.02/2016/00926/9.

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعي: بنك البحرين للتنمية. وكيلته ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. المدعى عليه: احمد 
بطي ثاني ال �شويدي. الرقم ال�شخ�شي: 600156532. مجهول العنوان مو�شوع الدعوى: مطالبة 

ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/5/4 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�لثة
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رقم.الدعـوى:.2/12441/2015/02
تبليـغ باحل�شـور

المدعي: وزير المالية والقت�شاد الوطني. المدعى عليه: جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. 
�شفـة الدعــوى: بدل فاقد لوثيقة عقارية.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/16.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�س�د�سة
رقم.الدعوى.:.7/4128/2016/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى
يو�سف.غالم.ح�سني.محمد.اليو�سف

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة يو�شف غالم ح�شين محمد اليو�شف الرقم 
ال�شخ�شي: 530117290. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/9 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�س�د�سة

رقم.الدعوى.:.3/3709/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

ح�شن محمد �شالح محمد العل�س
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة ح�شن محمد �شالح محمد العل�س الرقم 
ال�شخ�شي: 460003895. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/16 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�س�د�سة

رقم.الدعوى.:.8/3424/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

SOSAMMA KALLPNGAL ETHAPPIRI

 SOSAMMA KALLPNGAL تركة  فتح  عن  ال�شاد�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
اأو من يدعي  ETHAPPIRI الرقم ال�شخ�شي: 520706390. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 

باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه 
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على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/15 
لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�س�د�سة
رقم.الدعوى.:.9/3754/2016/02

.فتح.دعوى.تركة.املتوفى
ح�سن.عبدامللك.عبداهلل.ال�س�عي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة ح�شن عبدالملك عبداهلل ال�شاعي الرقم 
ال�شخ�شي: 380105551. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. 
وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/5/16 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�س�د�سة
رقم.الدعـوى:.9/23415/2014/02

تبليغ.ب�حل�سـور
عليها  املدعى  املوؤيد.  توفيق  اأمين  املحامي:  وكيله  زيني.  ه�شام  احمد  مروان  املدعـــي: 
�شركة ار اي البحرين. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 

86086/452 دينار.
اأعاله بالحكم  ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكور  الغرفة  الكبرى المدنية  لذا تعلن المحكمة 
التمهيدي: حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع بندب ال�شيد محمد حامد محمد علي 
خبيرًا في الدعوى تكون مهمته الطالع على كافة اأوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى اأن يقدمه 
له الخ�شوم منها لبيان مقدار المبالغ التي اأودعها المدعي لدى المدعى عليها و�شببها وعما اإذا 
كانت تلك المبالغ لزالت موجودة لدى المدعى عليها اأم انها �شحبت. وفي حال وجودها لدى 
المدعى عليها بيان �شبب امتناع الأخيرة عن ردها للمدعي. وبالجملة بيان مدى اأحقية المدعي 
الدعوى،  في  الحق  لوجه  و�شوًل  الطرفين  دفاع  وتحقيق  دعواه،  بالئحة  الواردة  طلباته  في 
و�شرحت للخبير في �شبيل اأداء ماأموريته �شماع اأقوال الخ�شوم ومالحظاتهم و�شهودهم ومن 
يرى لزومًا ل�شماع اأقواله بغير حلف يمين والنتقال اإلى اأي جهة حكومية اأو غير حكومية يرى 
النزاع، وعلى المدعي  اإليها لالطالع على ما لديها من م�شتندات منتجة في  �شرورة النتقال 
اإيـداع اأمانـة قدرهــا اأربعمائة دينــار على ذمة اأتعاب الخبيـــر وحددت لنظـــر الدعـــوى بحالتهـــا 
في حالـــة عــدم �شــــداد الأمانة جل�شة 2016/4/26 وجل�شة 2016/6/16 في حالة �شدادها وعلى 
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الخبير تقديم تقريره اإلى ما قبل الجل�شة الأخيرة بوقت كاف واأبقت الف�شل في الم�شروفات 
به،  النطق  جل�شة  الخ�شوم  من  يح�شر  لم  لمن  الحكم  هذا  منطوق  اإعالن  الكتاب  قلم  وعلى 

وبالح�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/4/26 موعد نظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�س�د�سة....

رقم.الدعوى.:.6/4445/2016/02
فتـح.دعوى.تركـة.املتويف

جنيب.�س�لح.محمد.جم�سري
المتوفى نجيب �شالح محمد جم�شير.  ال�شاد�شة عن فتح تركة  المدنية  الكبرى  تعلن المحكمة 
الرقم ال�شخ�شي: 440109884. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 

ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. 
وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/6/9 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.ال�س�د�سة
رقم.ال�ستئن�ف:.6/33/2016/03

رقم.الدعوى.:.6/10055/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

الكوهجي  �شده  الم�شتاأنف  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنف: 
لتخلي�س المعامالت الر�شمية ول�شاحبها عبداهلل غلوم الكوهجي. �شفـة الدعــوى: الغاء حكم 

او قرار �شابق. 
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعـوى:.3/18912/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: هميان عبداهلل الرويعي. مبنى 225 
طريق 2508 مجمع 925 الرفاع ال�شرقي. �شفـة الدعوى: ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها 
اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/5/18 ليعلم.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
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رقم.ال�ستئن�ف:.4/4416/2015/03
رقم.الدعـوى:.6/6538/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
 ramesan:شدها� الم�شتاأنف  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  تيلكوم  مينا  �شركة  الم�شتاأنفة: 

meethale parambath. �شفـة الدعــوى: الغاء حكم او قرار �شابق.

بالح�شور  اأعاله  المذكورة  �شدها  الم�شتاأنف  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.ال�ستئن�ف:.1/2/2016/03

رقم.الدعـوى:.1/6874/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

 habib �شده:  الم�شتاأنف  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
shahadat. �شفـة الدعــوى: الغاء حكم او قرار �شابق.

بالح�شور  اأعاله  المذكور  �شدهما  الم�شتاأنف  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.ال�ستئن�ف:.5/398/2016/03
رقم.الدعـوى:.3/3018/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية وكيلها ها�شم الوداعي الم�شتاأنف �شده محمد 

من�شور محمد ن�شار. �شفـة الدعوى: احت�شاب او تعديل فائدة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.ال�ستئن�ف:.8/83/2016/03
رقم.الدعـوى:.8/10832/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
�شدها  الم�شتاأنف  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 

م�شلين يعقوب �شفير. �شفـة الدعــوى: احت�شاب او تعديل فائدة.
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بالح�شور  اأعاله  المذكور  �شدها  الم�شتاأنف  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.ال�ستئن�ف:.3/32/2016/03

رقم.الدعـوى:.6/5633/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

 riz �شده  الم�شتاأنف  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
ann aceron. �شفـة الدعوى: احت�شاب او تعديل فائدة.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.ال�ستئن�ف:.6/84/2016/03
رقم.الدعـوى:.5/7424/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
 diego. الم�شتاأنفة: �شركة مينا تيلكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري. الم�شتاأنف �شده

jr rodriguez lastica. �شفـة الدعــوى: الغاء حكم اأو قرار �شابق.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.الدعوى.:.7/225/2016/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى
اأحمد.عبداهلل.ي��سر.علي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة عن فتح تركة المتوفى اأحمد عبداهلل يا�شر علي الرقم 
ال�شخ�شي: 760106576. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/19 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
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رقم.الدعوى.:.7/225/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوف�ة

نوره.محمد.اإبراهيم.مطر
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة عن فتح تركة المتوفاة نوره محمد اإبراهيم مطر

الرقم ال�شخ�شي: 400004747. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يوما، كما اأنه على كل من يف 

ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/5/19 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.9/2779/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى
علي.ح�سني.علي.عب��س

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة عن فتح تركة المتوفى علي ح�شين علي عبا�س الرقم 
ال�شخ�شي: 490109918. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/19 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.9/19599/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

ف�طمة.عبداهلل.نعمة
الرقم  نعمة.  فاطمة عبداهلل  المتوفى  تركة  فتح  الخام�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 080002455. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/19 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعـوى:.7/18082/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

نيك  عليه  المدعى  الخ�شرم.  عبدالرحمن  المحامي  وكيلها  العقارية  ناردين  �شركة  المدعية: 
هادجو�س. �شفـة الدعــوى: ف�شخ اأو بطالن عقد.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شها 
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اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.ال�ستئن�ف:.8/4/2016/03
رقم.الدعـوى:.6/2697/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري. الم�شتاأنف �شده محمد 

عاطف افردي. �شفـة الدعــوى: الغاء حكم اأو قرار �شابق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

ر
قم.ال�ستئن�ف:.2/55/2016/03

رقم.الدعـوى:.6/11190/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

�شده الم�شتاأنف  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  تيلكوم  مينا  �شركة   الم�شتاأنف: 
pinghui luo. �شفـة الدعــوى: الغاء حكم اأو قرار �شابق.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.ال�ستئن�ف:.9/3830/2015/03
رقم.الدعـوى:.6/1856/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
�شفـة   .Wilson clance Rodrigues �شده:  الم�شتاأنف  المتحد.  الهلي  البنك  الم�شتاأنف: 

الدعوى: احت�شاب او تعديل فائدة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/18 ليعلم.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
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رقم.ال�ستئن�ف:.9/4081/2015/03
رقم.الدعـوى:.9/20327/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
الم�شتاأنف: البنك الهلي المتحد. الم�شتاأنف �شده: Wilson clance Rodrigues �شفـة الدعــوى: 

احت�شاب او تعديل فائدة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/18 ليعلم.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعـوى:.7/18082/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

اأحمد  محمد   -1 عليه:  المدعى  كاظم.  ح�شن  ايمان  وكيلتها  عبدالح�شين  فاطمة  المدعية: 
الح�شابي. 2- ديزاين جرافيك. �شفـة الدعوى: اإ�شهار اإفال�س.     

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها 
اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/5/18 ليعلم.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.الدعـوى:.4/21378/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور
المدعية: �شركة عبدالهادي العفو وكيله المحامي محمود ربيع. المدعى عليه: روبرت تيميان. 

�شفـة الدعــوى: ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/5/17 ليعلم.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعـوى:.7/14476/2013/02
تبليغ.ب�حل�سور

ميرزا  عبدالنبي  عليه:  المدعى  ال�شمالن.  �شعد  وكيلها  الماجد  جمعة  محمد  جنان  المدعية: 
�شلمان وكيله ر�شاد ال�شوربجي. �شفة الدعوى: ديون.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 
بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة 2016/5/17 ليعلم.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
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رقم.ال�ستئن�ف:.6/473/2016/03
رقم.الدعـوى:.8/9183/2014/02

تبليغ.ب�حل�سور
الدعوى:  �شفـة   .gurmeet singh arora �شده:  الم�شتاأنف  المتحد.  الهلي  البنك  الم�شتاأنف: 

احت�شاب او تعديل فائدة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/17 ليعلم.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.ال�ستئن�ف:.2/3851/2015/03
رقم.الدعـوى:.4/6416/2014/02

تبليغ.ب�حل�سور
 .rajinder singh الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين وكيلها عبدالكريم التويجري. الم�شتاأنف �شده

�شفـة الدعــوى: الغاء قرار اأو حكم �شابق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/17 ليعلم.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.ال�ستئن�ف:.1/1297/2015/03
رقم.الدعـوى:.2/12704/2014/02

تبليغ.ب�حل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية وكيلها ها�شم الوداعي الم�شتاأنف �شده ح�شين 

وليد محمد ر�شول ح�شين غياث. �شفـة الدعــوى: احت�شاب او تعديل فائدة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.ال�ستئن�ف:.1/1445/2015/03
رقم.الدعـوى:.7/19768/2014/02

تبليغ.ب�حل�سور
برويز  محمد  �شده  الم�شتاأنف  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 

اأن�شاري. �شفـة الدعــوى: الغاء قرار اأو حكم �شابق.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 
اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.ال�ستئن�ف:.6/3894/2015/03
رقم.الدعـوى:.9/22439/2014/02

تبليغ.ب�حل�سور
عبداهلل  عبدالعزيز  �شده:  الم�شتاأنف  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو  �شركة  الم�شتاأنفة: 

را�شد بوقمبر. �شفـة الدعــوى: الغاء قرار اأو حكم �شابق
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة الم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/19 ليعلم.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعـوى:.1/9306/2015/02
اإثب�ت.ملكية.العق�ر

  تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية باأن المدعين علي عبداهلل اأحمد فردان وغيره. قد 
اأقاموا الدعوى رقم 1/9306/2015/02 �شد المدعى عليه جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. 
طالبين فيها تثبيت ملكيتهم للعقار للورثة المدعين العقار الكائن في منطقة كرزكان وم�شاحته 

.410/7
   لذا فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع 

باأوجه اعرتا�شه، وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/5/9 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعـوى:.7/20608/2015/02
تبليـغ.ب�حل�سـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ال�شيخ عبدالرحمن حمد عبداهلل األ 
خليفة �شاحب موؤ�ش�شة الحمادية للمقالت و ال�شيانة. مبنى 48 طريق 387 مجمع 318. �شفـة 

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

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/12
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
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رقم.الدعـوى:.3/20613/2015/02
تبليـغ باحل�شـور

عبدالرحمن حمد عبداهلل  ال�شيخ  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
األ خليفة �شاحب موؤ�ش�شة الحمادية للمقالت و ال�شيانة. مبنى 601 طريق 6315 مجمع 363. 

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

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/12.
املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعـوى:.9/17724/2015/02
تبليـغ.ب�حل�سـور

م�شعود ح�شن  عليه:  المدعى  الخ�شرم.  وكيلها عبدالرحمن  العقارية.  ناردين  �شركة  المدعية: 
علي �شالحي. �شقة 303 الدور 3 زاوية 3 امواج المحرق. �شفـة الدعــوى ديون.

بالح�شور  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/5/9

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
رقم.الدعوى.:.9/2028/2016/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى
�س�مل.عبود.ب�عمر.العمودي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى �شالم عبود باعمر العمودي ورقمه 
اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  او  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .550527370 ال�شخ�شي 
يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفاة اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/10 لنظر الدعوى
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.:.7/16302/2015/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

اإبراهيم.محمد.عبداللطيف.بوجندل
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى اإبراهيم محمد عبداللطيف بوجندل 
الرقم ال�شخ�شي: 340100761. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
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ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/14 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.:.4/3278/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

را�سد.اإبراهيم.علي.ال�سعد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى را�شد اإبراهيم علي ال�شعد الرقم 
ال�شخ�شي: 600106756. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/4/12لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.:.7/4811/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

يو�سف.محمد.ج��سم.النبه�ن
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى يو�شف محمد جا�شم النبهان الرقم 
ال�شخ�شي: 590003496. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/16 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.:.8/4900/2016/02

فتح.دعوى.تركة.املتوفى
يو�سف.عي�سى.را�سد.ح�سني.�سبيب

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى يو�شف عي�شى را�شد ح�شين �شبيب. 
الرقم ال�شخ�شي: 59011132. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/16 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية
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رقم.الدعوى.:.2/5050/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

عبداهلل.اأحمد.عبدال�سالم.اأحمد
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى عبداهلل اأحمد عبدال�شالم اأحمد. 
الرقم ال�شخ�شي: 380101530. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/16 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.:.5/5247/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

عبداهلل.محمود.عبداهلل.اأحمد.الحمدي
اأحمد  عبداهلل  محمود  عبداهلل  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الحمدي. الرقم ال�شخ�شي: 510115560. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية 
حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على 
المحكمة جل�شة 2016/5/15  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  في ذمته  كل من 

لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.:.9/4967/2016/02
فتح.دعوى.تركة.املتوفى

جمعة.مب�رك.اإ�سم�عيل.بو�س�حي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى جمعة مبارك اإ�شماعيل بو�شاحي. 
الرقم ال�شخ�شي: 570054826. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/16 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الث�نية

رقم.الدعوى.:.8/8823/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

الخدمات  اإدارة  بوكمال.  اأنور  جيهان  عبداللطيف،  علي  نوال  يمثلها  ال�شكان  وزارة  المدعية: 
ال�شكانية ق�شم ال�شوؤون القانونية. المدعى عليه: محمد علي احمد محمد. �شقة 11 عمارة 584 
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طريق 2115 مجمع 221 الب�شتين. مو�شوع الدعوى: اداري.
جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الإدارية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

2016/5/18 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.الكربى.الإدارية

رقم.الدعوى.:.6/13196/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

�شركة تطوير منتزة عين عذاري  المدعي عليها:  للتاأمين الجتماعي.  العامة  الهيئة  المدعية: 
�س.م.ب مقفلة. �شقة 101 مبنى 2080 طريق 2825 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. 

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعي عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم 2016/5/18 لنظر الدعوى ليعلم.

ق��سي.املحكمة.الكربى.املدنية.الولى

رقم.الدعوى.:.4/21395/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور

المدعي: ح�شين �شلمان ح�شن فتيل. وكيله علي اأنور عبداهلل عبدالوهاب. المدعى عليه الطالل 
لمقاولت البناء. مبنى 324 مجمع 302 �شارع الجنبية. مو�شوع الدعوى اإلغاء قرار اداري.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الإدارية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
2016/5/19 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.الكربى.الدارية.

رقم.الدعوى.:.8/08387/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: احمد �شلمان 
علي عبداهلل العاثم. الرقم ال�شخ�شي: 880507900. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 180.966 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10
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رقم.الدعوى.:.2/11645/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 FELIX عليه:  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  وكيله  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800446380 ال�شخ�شي:  الرقم   .PARADO BAPTISMA

187.014 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.5/05791/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ال�شخ�شي: 890410429. مو�شوع الدعوى: طلب  الرقم  خلود ح�شن عبدالعزيز ح�شن جمعه. 

مبلغ 292.931 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.8/06297/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
فاتن عي�شى عبداهلل علي المفيوح. الرقم ال�شخ�شي: 880410124. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

278.6 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 29-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.2/04408/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
عليه: مختار احمد علي العودي. الرقم ال�شخ�شي: 760812527. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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154.807 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.6/03790/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد مجيد الماجد. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810653648 ال�شخ�شي:  الرقم   .SHAHID KALU MOLLA

244.267 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.9/02760/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: عبداهلل 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .930306147 ال�شخ�شي:  الرقم  اإبراهيم.  مهدي  ال�شيد  علوي 

452.821 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

29-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.5/12882/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها: عائ�شة مبارك 
 467.974 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .780804635 ال�شخ�شي:  الرقم  العمبر.  �شند  جمعه 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

16-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10
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رقم.الدعوى.:.4/11602/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 MICHAEL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
SAMPIANO JOSE. الرقم ال�شخ�شي: 810587904. مو�شوع الدعوى:  315.509 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

16-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.1/02795/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلتها �شو�شن جعفر علي المدفعي. المدعى عليها: 
�شركة الن�شر للتامين. الرقم ال�شخ�شي: 201404597. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 32.3 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

16-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.6/08648/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها ح�شن عبا�س جعفر محمد. المدعى عليها: �شركة ها�شم محمد 
لمقاولت. الرقم ال�شخ�شي: 201415302. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1082.797 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

16-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.7/04022/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MARIDEL ALOG RAMIREZ. الرقم ال�شخ�شي: 850347661 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
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437.755 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

16-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.9/09125/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 MOHAMMED المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
ALI ANWAR SYED. الرقم ال�شخ�شي: 710308370 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 482.619 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

16-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.3/02919/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلتها جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليها: برادات بو ماجد الرقم 
ال�شخ�شي: 201502470. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 399.665 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

16-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.3/12774/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعي: بيت التمويل الوطني. وكيلته جميلة علي �شلمان اأحمد. المدعى عليها: �شفاء جليل علي 
عبدالح�شين جمعه. الرقم ال�شخ�شي: 810702991. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4755.414 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

16-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10
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رقم.الدعوى.:.9/21860/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

اأحمد.  ال�شلكية والال�شلكية. وكيلتها جميلة علي �شلمان  المدعية: �شركة البحرين لالت�شالت 
مو�شوع   1-52071 ال�شخ�شي  الرقم  ذ.م.م.  للتجميل  فاليرا  �شالون  �شركة  عليها:  المدعى 

الدعوى: طلب مبلغ 332.387 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

16-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.6/04093/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: عبداهلل 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .930101227 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شوكي.  ناجي  علي  م�شلح 

251.797 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 10 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

16-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.10

رقم.الدعوى.:.2/02500/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

محمد  طارق  عليه:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  الأ�شرة.  بنك  �شركة  المدعية: 
�شلمان محمد. الرقم ال�شخ�شي: 640116116. مبنى 58 �شقة 21 طريق �شارع الق�شر مجمع 
306 المنامة. مو�شوع الدعوى: قبول لئحة الإغفال والحكم بمبلغ 330/352 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

26-4-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.8

رقم.الدعوى.:.9/07976/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعي: �شيتي بنك. وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه: طارق عبدالرحمن 
محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 570424100. مبنى 3124 �شقة 1143 طريق 2445 مجمع 324 
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المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3721.33 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
16-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.8
رقم.الدعوى.:.5/11106/2014/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  المنامة مو�شوع  بغداد �س.�س.و. مبنى 158 ج طريق 18 مجمع 318  مطعم �شيوف 

طلب مبلغ 172.998 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله بورود حافظة م�شتندات 

من قبل وكيل المدعية وقد حددت جل�شة 12-5-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.8

رقم.الدعوى.:.3/16389/2013/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 .SUNNY ISHTIAQ :المدعية: �شركة التاأمين الإيرانية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 831011386. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 513 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 8 للمدعى عليه المذكور اأعاله بورود م�شتندات من قبل 

وكيل المدعية وقد حددت جل�شة 12-5-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.8

رقم.الدعوى.:.8/15128/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة بيت التمويل الوطني. وكيلها محمد عيد الح�شيني. المدعى عليه: مخبز بيل 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1767.117 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ذ.م.م.  مير 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

25-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.:.8/00250/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

ميان  رزاق  عليه: محمد  المدعى  التويجري.  �شالح  وكيلها عبدالكريم  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
خان بيران ديتا. الرقم ال�شخ�شي: 450202089. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 308.88 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

04-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.6/02081/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ABU BOKKAR MUSLEM JONGI. الرقم ال�شخ�شي:860638459 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 241.624 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

04-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.9/01244/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
VALENTIN NEAGU. الرقم ال�شخ�شي: 880946334. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 254.46 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

04-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.9/02482/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. وكيلها ال�شيد ها�شم علوي ها�شم الوداعي 
 910204829 ال�شخ�شي:  الرقم  اخلالدي.  محمد  عبداهلل  احمد  عبداهلل  عليه:  املدعى 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 456.033 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
04-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.4/02521/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: محمد ح�شين 
يون�س. الرقم ال�شخ�شي: 800187130. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 70.95 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

04-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.4/02261/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .810261219 ال�شخ�شي:  الرقم  دبور.  عبدالعزيز  مكرم  عماد 

226.7 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

05-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.4/03460/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ABDUL HAMEED IBRAHIM. الرقم ال�شخ�شي:680652353. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

292.406 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

05-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.:.4/03474/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: فاطمة ابراهيم 
نعمه اهلل علي ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 780207823. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 232.956 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

05-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.9/02904/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 MAZID عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
RASHID. الرقم ال�شخ�شي: 761220763. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100.064 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

05-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.5/03322/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة محمد علي عبداهلل محمد ل�شاحبها محمد علي عبداهلل. �شجل تجاري رقم :55574-2. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 649.034 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
08-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
رقم.الدعوى.:.4/03457/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين احمد ح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 750514310. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 305.197 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
08-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
رقم.الدعوى.:.1/03341/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد األ خليفه. المدعى عليه: عي�شى 
غلوم ر�شا عبداهلل ديري. الرقم ال�شخ�شي:611101572. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 99.126 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

08-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.9/03494/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد األ خليفه. المدعى عليه: ح�شين 
محمد مح�شن زهير مكي. الرقم ال�شخ�شي:940508419. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88.871 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

08-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.1/03033/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: احمد خ�شر 
جا�شم عبيد الثامر. الرقم ال�شخ�شي:940808439. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 453.54 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

08-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.:.6/03036/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: يو�شف دحان 
على م�شلح الفاردي. الرقم ال�شخ�شي: 890313750. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 413.962 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

08-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.4/03054/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: جعفر احمد 
مطر ن�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 690053541. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77.917 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

08-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.6/03053/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

محمد  عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ر�شا غلوم غلوم ح�شين �شم�شي. الرقم ال�شخ�شي: 671202375. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

77.988 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

08-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.2/03296/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
JAFFAR ALI YUSUF ALSAWAD. �شجل تجاري رقم : 68247-1 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1379.225 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
08-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
رقم.الدعوى.:.2/03315/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
علي عبداهلل علي عبداهلل الخردوي. الرقم ال�شخ�شي: 691103755. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1331.584 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

08-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.9/03320/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شركة �شرت للمقاولت. �شجل تجاري رقم 76501. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 757.379 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

08-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.9/02439/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 SYLVIA عليها  المدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
URSULA GRESS. الرقم ال�شخ�شي: 751247421. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.921 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

08-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7
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رقم.الدعوى.:.6/20262/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 AUSTIN عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
JEROME YOPP. الرقم ال�شخ�شي:510516718. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2941.503 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

08-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.8/20261/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 JECKYL عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
LANDIZA DACALOS. الرقم ال�شخ�شي:770551378. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 342.6 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

08-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.2/04338/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة التكافل الدولية للتاأمين. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليها: �شركة �شبار 
كلينغ �شكاي كوربوريت ذ.م.م. ال�شجل التجاري رقم: 73057. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1025 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.7

رقم.الدعوى.:.2/19647/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 HARWINDER المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
مع  دينار   83.331 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840727577 ال�شخ�شي:  الرقم   .SINGH

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
11-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6
رقم.الدعوى.:.9/17169/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
JENNA MARIE ROONEY. الرقم ال�شخ�شي: 871145090. مبنى 4669 طريق 2468 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   309.065 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
09-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6
رقم.الدعوى.:.9/01526/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
بالل  عنبر  �شالم  هيا  عليها:  المدعى  بوحمود.  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
محمد. الرقم ال�شخ�شي: 820851868. مبنى 18 �شقة 12 طريق 4001 مجمع 340 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 125.553 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
27-04-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6
رقم.الدعوى.:.8/01818/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعي: محمد عبدالرحمن محمد الربع. وكيلها علي محمد كمال الدين. المدعى عليه: محمد 
علي محمد ال�شامي. فندق بوابة البحرين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
27-04-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6
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رقم.الدعوى.:.7/00810/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 HIROMA عليها  المدعى  الحايكي.  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
RANAWEERA. الرقم ال�شخ�شي: 850322952. مبنى :38 طريق :80، مجمع: 502 جنو�شان. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 84.733 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

27-04-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.:.9/00772/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 JAMAN عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
HOSSAIN ALAMGIR FAKIR. الرقم ال�شخ�شي 860338304. مبنى 136 طريق 362 مجمع 

304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 196.55 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
27-04-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6
رقم.الدعوى.:.8/00779/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: محمد كمال ها�شم 
�شقة 23 طريق 3020 مجمع 330  ال�شخ�شي: 841300445. مبنى 1138  الرقم  الباقي.  عبد 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   197.38 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

27-04-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.:.6/19127/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: مجموعة ترافكو. وكيلها ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليها: ا�شواق المدينة الفي�شلية. 
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�شجل التجاري رقم: 3-79804. مبنى 670 طريق 3713 مجمع 337 المنامة ل�شاحبته �شذى 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   341.412 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  احمد 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

09-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.:.4/17444/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

منى  عليها  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
 810 مجمع   1001 طريق   2228 مبنى   .581103890 ال�شخ�شي:  الرقم  نجم.  محمد  عبداهلل 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 180.781  الدعوى: طلب  مدينة عي�شى. مو�شوع 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

11-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.:.2/20037/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

�شامى  محمد  عليه:  المدعى  ح�شاني.  فريد  وكيله  محمود.  ال�شيخ  ابراهيم  �شالح  المدعي: 
عبدالعظيم محمد. الرقم ال�شخ�شي: 841361118. مبنى 277 طريق 605 مجمع 306 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 400 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

11-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.:.9/20171/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 AMBATTU عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
منطقة   300 مجمع   1113 طريق   291 مبنى   .GOPALAKRISHNAN SURESH BABU

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   268.41 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة. 
المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

11-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6

رقم.الدعوى.:.5/18133/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 12 مبنى   .731038770 ال�شخ�شي  الرقم   .RAJACHANDRA PROVEEN RAJAMONY

طريق 1254 مجمع 350. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 404.15 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 6 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
11-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.6
رقم.الدعوى.:.9/02474/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعي: رهيب عبداهلل محمد الرهيب. المدعى عليه: ح�شن علي �شرف. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 200 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.5/17886/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 NOOR عليها  المدعى  يو�شف.  احمد  جا�شم  فاطمة  وكيلتها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 910121737. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 322.51 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة
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رقم.الدعوى.:.9/03163/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعي: محمد ابراهيم محمد. المدعى عليها: فريدة محمد عبداهلل. جهاز الم�شاحة والت�شجيل 
العقاري. مو�شوع الدعوى: فرز عقار. 

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

جل�شة 03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.4/00641/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: موؤ�ش�شة الذوادي لتاأجير ال�شيارات. وكيلها غالب نزيه ال�شريطي. المدعى عليه: عبد 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .950105082 ال�شخ�شي:  الرقم  العلي.  المحمد  ك�شار  جدعان 

1390 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.7/12590/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعي: ابراهيم محمد هالل علي المالكي. المدعى عليه: BAIDIDO AMIL مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 615 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأعاده الدعوى 
للمرافعة وقد حددت جل�شة 03-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.الدعوى.:.2/01547/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعي: ابراهيم عبداهلل حمد عبداهلل ال �شنان. وكيلها عمر عبدالعزيز العيد. المدعى عليه: 
مع  دينار   4664 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .920620094 ال�شخ�شي:  الرقم  بوحملة.  معاد 

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 03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.9/01803/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 THOMAS المدعية: موؤ�ش�شة 3 ام لتاأجير ال�شيارات. وكيلها ح�شين عقيل يو�شف. المدعى عليه
NERAPPEL DEVASSIA. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 549 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.3/01619/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء بوحمود. المدعى عليه: محمد عبدالحكيم ال�شيد 
ابراهيم نور الدين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 285.62 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.2/01774/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: محمد يو�شف علي 
احمد عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبل76غ 357.167 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.9/01193/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 LOUEMIL المدعى عليه  اإبراهيم جعفر مكي.  البحرين. وكيلتها زينب  المدعية: �شركة زين 
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SE-IT MAYBITUIN. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.966 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.5/00968/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 JUNAID KHAN:المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتيها �شلمى وزينب الحايكي. المدعى عليه
MUHAMMAD KHAN. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 88.488 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة.

رقم.الدعوى.:.8/00118/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: منير جمعه محمود 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 295.867  الدعوى: طلب  الدبك. مو�شوع 

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

جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.9/00957/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 DEANTHONY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
JERMAINE ROBERTS. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 319.033 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة
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رقم.الدعوى.:.2/00446/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: �شاكر �شباح ال�شين. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 239 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة.
رقم.الدعوى.:.1/00875/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب اإبراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ان�س عيد عناد 
قا�شم المتعان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 312.378 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.7/21175/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

�شعد  خالد  عليه:  المدعى  �شعبان.  وطالل  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   74.37 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  زباري.  ابراهيم  عي�شى 

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

جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة.

رقم.الدعوى.:.6/01531/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء بوحمود. المدعى عليها: خديجة عبدالنبي عبا�س 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   201.789 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  كاظم. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.4/15628/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: مهدى 
مبلغ 169.838  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 870241982. مو�شوع  الرقم  خالد مهدى محمد. 

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

جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.4/20991/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
امل ابراهيم �شالح يو�شف. الرقم ال�شخ�شي: 740702947. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 107.6 

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

جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.6/21024/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: �شابر احمد 
مبلغ 280.011  الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 801511496.  الرقم  ال�شيد.  احمد  �شابر 

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

جل�شة 17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.1/02111/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

�شركة  عليها:  المدعى  التاجر.  عي�شى  محمد  وكيلها  – عبدالعال.  ثورنتون  جرانت  المدعية: 
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الريان التجارية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 03-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة
رقم.الدعوى.:.5/15488/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور.
بوحميد.  يو�شف  مرزوق  محمد  عبدالله  وكيله  عبداللطيف.  ابراهيم  محمد  علي  المدعي: 
المدعى عليه: محمد �شالم هادي محمد. الرقم ال�شخ�شي: 800118456 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 03-05-2016 للمرافعة، ليعلم. 
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.اخل�م�سة

رقم.الدعوى.:.9/21459/2014/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعى  العريبي    عبداهلل  اأحمد  علي  وكيلها  واأولده.  فخرو  يو�شف  عبداهلل  �شركة  المدعية: 
عليه: �شعيد مح�شن علي ال �شيف. الرقم ال�شخ�شي: 480111510. مبنى 1982 طريق 1904 
مجمع 109 الحد �شاحب نقليات المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 570 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة. اعادة الدعوى للمرافعة
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 4 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

14-04-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.4

رقم.الدعوى.:.3/02589/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

احمد  المدعى عليه  ابراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلته  ال�شافعي.  ابراهيم علي  المدعي: علي 
ح�شن محمد الحداد. الرقم ال�شخ�شي: 201602719. مبنى 72 طريق 501 مجمع 905 الرفاع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   4000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.7/02511/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها لبنى 
 1229 طريق   801 مبنى   .850803667 ال�شخ�شي:  الرقم  اإ�شماعيل.  محمد  ا�شماعيل  طارق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   930 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   812 مجمع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

18-04-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.9/08263/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 4706 مبنى   .500400121 ال�شخ�شي:  الرقم  نواب.  عبداهلل  عبدالحميد  عبدالر�شيد  عليه: 
طريق 1226 مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 950.64 دينار مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت للمرافعة 

جل�شة 03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.4/11739/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

عليهما  المدعى  الع�شفور.  حمزة  عبدعلي  وكيله  النجدي.  حميدان  عبداهلل  محمد  المدعي: 
المحكمة  حكمت  الدعوى:  مو�شوع  عبدالكريم.  عبداهلل  وح�شين  عبدالكريم.  عبداهلل  جمال 
وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق وا�شتدعاء/ عيد مبارك فرحان عيد، باأر�شاد 
التحقيق  ح�شور  للمدعي  و�شرحت  الدعوى،  واأ�شباب  وقائع  ب�شاأن  �شهادته  ل�شماع  المدعي، 
و�شرحت للمدعي عليهما الح�شور والنفي بكافة طرق الإثبات ومنها �شهادة ال�شهود، وحددت 
جل�شة 2016/5/4 لبدء التحقيق على اأن ينتهي خالل �شهر من تاريخ بدوؤه واأبقت الف�شل في 
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الم�شروفات لحين الف�شل في المو�شوع وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا الحكم لمن لم 
يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
04-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
رقم.الدعوى.:.1/12741/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعي: جابر يا�شين يو�شف ح�شن ح�شان. وكيله �شامي عي�شى �شيادي. المدعى عليهم ح�شن 
يا�شين يو�شف. عبدالكريم يا�شين يو�شف. ح�شة يا�شين يو�شف. جمعة يا�شين يو�شف. ا�شماعيل 
يا�شين يو�شف. ورثة المرحوم عبدالجليل فايز يو�شف. ورثة المرحوم عبدالواحد فايز يو�شف. 
فاطمة فايز يو�شف ح�شن. عبده فايز يو�شف ح�شن. �شعداء فايز يو�شف ح�شن. عبدال�شهيد فايز 
يو�شف ح�شن. م�شلم فايز يو�شف ح�شن. حورية فايز يو�شف ح�شن. رباب فايز يو�شف ح�شن. 
اأني�شة فايز يو�شف ح�شن. بدرية فايز يو�شف ح�شن. ورثة المرحوم نا�شر بن اأحمد نا�شر. ورثة 
المرحوم علي بن احمد نا�شر. ورثة المرحوم ن�شراء بن احمد نا�شر. ورثة المرحوم �شالمة 
بن اأحمد نا�شر. ورثة المرحوم ح�شة بن اأحمد نا�شر. ورثة المرحوم رحمة بن اأحمد نا�شر. 
ورثة المرحوم عا�شور محمد عبداهلل ال�شغل. ورثة المرحوم عبدالنبي محمد عبداهلل ال�شغل. 
عبدالهادي  موؤ�ش�شة  ال�شغل.  عبداهلل  محمد  عبدالح�شين  ال�شغل.  عبداهلل  محمد  عبدالر�شول 
قبل  الدعوى:  مو�شوع  الجعفرية.  الأوقاف  ادارة  العقاري.  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  العفو. 
الف�شل في المو�شوع: 1- بتعيين هيئة فرز لفرز م�شتحق المدعى البالغ )1680( �شهمًا من عامة 
)137592(  �شهمًا. 2- ندب خبير محا�شبي لحت�شاب ن�شيب المدعى من الأجرة المدفوعة 
المدعى  ا�شتلمته  والتي  اأ�شهمه  عدد  اإلى  بالنظر  وذلك  والع�شرون  الخام�س  عليه  المدعى  من 
عليها الأولى من تاريخ تاأجيرها لكامل العقار وحتى تاريخ الحكم بالإفراز والتجنيب – وذلك 
بعد مراجعة ح�شابات المدعى عليها في هذا الخ�شو�س. ثانيًا: في المو�شوع: 1- الحكم بفرز 
وتجنيب ن�شيب المدعى على حد كونه يملك )1680( �شهمًا من جملة )137592( �شهمًا في 
 1996/6484 المقدمة   )97840( رقم  بالوثيقة  الم�شجل   )3106( رقم  التداعي  محل  العقار 
الم�شمى بنخل بريغي الكائن في �شيحه عالي في مواجهه المدعى عليه ال�شاد�س والع�شرون. 2- 
اإلزام المدعى عليه ال�شاد�س والع�شرون باإ�شدار وثيقة ملكية مفرزة ومنف�شلة با�شمه على حدة 
في العقار المذكور. 3-اإلزام المدعى عليهم – عدا المدعى عليه ال�شاد�س والع�شرون – الر�شوم 
قيمة ن�شيبه  المقا�شاة مو�شوعيًا ل�شترداد  المدعى بحقه في  المحاماة. 4- يحتفظ  واأتعاب 
المدعى  اإلزام   -5 والع�شرون.  الخام�س  عليه  المدعى  الأولى من  عليها  المدعى  ت�شلمته  الذي 
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باإيداع ن�شيب المدعى من الأجرة موؤقتًا في خزانة المحكمة والذي  عليه الخام�س والع�شرون 
يح�شب بن�شبة ن�شيبه الم�شاع من كامل الأ�شهم مق�شومًا على الم�شاحة الكلية )اأي اأن اأجرة عن 
اإلزام بالر�شوم  البالغ م�شاحته 8951 مترًا( مع  العقار  اأجرة  109/292 مترًا مربعًا من كامل 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكورين  عليهم  للمدعى   3 المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

جل�شة 03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.7/12988/2012/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعي: علي حمد مبارك الفا�شل. المدعى عليهم: فا�شل محمد ح�شن الفا�شل. فهد محمد 
ح�شن الفا�شل. خليفة محمد ح�شن الفا�شل. نورية محمد ح�شن الفا�شل. لولوة محمد ح�شن 
والت�شجيل  الم�شاحة  الفا�شل. جهاز  بثينة محمد ح�شن  الفا�شل.  وداد محمد ح�شن  الفا�شل. 
العقاري. مو�شوع الدعوى: اإعالن بيع بالمزاد العلني. حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع 
باإعادة بيع العقارات بالمزاد العلني العقارات التالية 1( العقار الكائن  في فريق الفا�شل من 
المنامة الم�شجل بالمقدمة رقم 1983/75 على اأن يبداأ ال�شعر الأ�شا�شي بمبلغ وقدره 40000 
دينار، 2( العقار الكائن في فريق الفا�شل من المنامة الم�شجل بالمقدمة رقم 1983/73 على اأن 
يبداأ ال�شعر الأ�شا�شي بمبلغ وقدره 41000 دينار، وتكليف الدلل ح�شب الجدول باإجراء المزايدة 
المنتدب في الدعوى /  الدلل  بالمزايدة وعلى  الدعوى الدخول  اأمام المحكمة ويحق لطرفي 
واإعداد  اليومية  المحلية  ال�شحف  اإحدى  في  المزايدة  بمو�شوع  اإعالن  ن�شر  الخالدي  عبداهلل 
ك�شف باأ�شماء المزايدين وبالمبالغ المعرو�شة ل�شراء العقار وحددت جل�شة8 / 6 / 2015  لبدء 
المزايدة وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم والإعالن في الجريدة 

الر�شمية.
عبداهلل  الدلل  يراجع  اأن  املزايدة  اأو  ال�شراء  على  املزاد  يف  رغبة  لديه  من  كل  فـاإن  لذا 
اخلالدي هاتف رقم 36407395 اأو قلم كتاب املحكمة وقد حددت املحكمة جل�شة 2016/5/2م 

لبدء املزايدة. 
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.1/08074/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: تورا نكو لتاأجير ال�شيارات. وكيلتها �شهناز علي عبداهلل طاهر. المدعى عليه ادري�س 
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 929 مجمع   283 طريق   1415 مبنى   .750603488 ال�شخ�شي:  الرقم  الما�س.  ادري�س  �شالم 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2272 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله بانتهاء اإجراءات التحقيق 

وباأنها قد حددت جل�شة 02-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.1/04408/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

اأحمد. المدعى عليها وحيده  المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد 
 754 طريق   3 �شقة   1935 مبنى   .761110739 ال�شخ�شي:  الرقم  العريبي.  محمد  عبدالنبي 
مجمع 707 توبلي �شاحبة موؤ�ش�شة وحيده عبدالنبي محمد العريبي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1814.628 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.6/04039/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها  �شركة 
نور البحرين القاب�شة. �شجل تجاري: )1-72689(. مبنى 127 طريق 5602 مجمع 756 بوري. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 160 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.8/03200/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 ISABELLE عليها  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
YBANEZ BAYRON. الرقم ال�شخ�شي: 920421008. مبنى 4 طريق 369 مجمع 318 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 936.472 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.



133
العدد: 3257 - الخميس 14 أبريل 2016

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
03-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
رقم.الدعوى.:.2/03444/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
 ANGELA عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المحرق.   226 مجمع   2638 طريق   1592 مبنى   .711221952 ال�شخ�شي:  الرقم   .AHMED

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 319.483 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.5/03451/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: م�شطفى محبوب 
 336 مجمع   3629 طريق   768 مبنى   .711232482 ال�شخ�شي:  الرقم  رجب.  ال�شيد  محمد 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 312.848 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.5/04079/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

محمد  ابراهيم  محمد  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
ال�شبعان. الرقم ال�شخ�شي: 640702120. مبنى 822 طريق 2422 مجمع 254 قاللي

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 172.401 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
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رقم.الدعوى.:.5/03823/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 ANAS ABDUL :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
LATHEEF. الرقم ال�شخ�شي: 850562791. مبنى 602 �شقة 1 طريق 2515 مجمع 625 العكر 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   220.69 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربية. 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
03-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
رقم.الدعوى.:.3/03984/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
 .GEEJO GEORGE عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
الرقم ال�شخ�شي: 710700792. مبنى 945 طريق 312 مجمع 303 المنامة. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 220.81 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.4/03538/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد بن عبداهلل الخليفة. المدعى عليه: علي عدنان 
ها�شم الوداعي. الرقم ال�شخ�شي: 680402756. مبنى 2078 �شقة 12 طريق 2156 مجمع 721 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   58.149 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  جدعلي. 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.8/04105/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 MARY RECEL :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم مكي. المدعى عليها
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BAROGO ALZAGA. الرقم ال�شخ�شي: 850122163. مبنى 321 �شقة 4 طريق 2158 القفول 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   499.691 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .3838
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
03-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
رقم.الدعوى.:.7/03948/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
 .CHARLES D COPELAND :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب �شبت. المدعى عليه
الرقم ال�شخ�شي: 900925884. مبنى 3 طريق 382 مجمع 342 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 284.908 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.9/04104/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

الف�شل  را�شد  المدعى عليه: مو�شى علي  �شبت.  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدو�شري. الرقم ال�شخ�شي: 780603974. مبنى 658 �شقة 12 طريق 133 مجمع 801 مدينة 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 497.977  الدعوى: طلب  مو�شوع  عي�شى. 

المحاماة.     
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

03-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.1/11153/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة ريديك�س لل�شناعات ذ.م.م. وكيلتها �شهناز علي عبداهلل طاهر. المدعى عليها: 
�شقة 1282 طريق  مبنى 1276  ال�شخ�شي: 201510156.  الرقم  للمقاولت.  لند  �شمر  �شركة 
1325 مجمع 317 المنامة. مو�شوع الدعوى: حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع بندب 
الطرفين  بين  الح�شاب  ت�شفية  ماأموريته  تكون  الجدول  في  الدور  ح�شب  على  محا�شبي  خبير 
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وبيان عما اإذا المدعي عليها مدينة للمدعية باأي مبالغ من عدمه وفي الحالة الأولى بيان قيمة 
الدعوى  الغمو�س في  المديونية وعلية ت�شفية جوانب  تلك  واأ�شا�س  به تحديداً   المدين  المبلغ 
ملف  على  الطالع  ماأموريته  اأداء  �شبيل  في  للخبير  و�شرحت  فيها،  الطرفين  دفاع  وتحقيق 
الدعوى وماآبه من م�شتندات وما يقدمه له الخ�شوم فيها و�شوؤال طرفي الخ�شومة و�شهودهم 
اأو غير حكومية  والنتقال لأي جهة حكومية  اليمين  اأقواله دون حلف  ل�شماع  لزوماً   يرى  ومن 
اأداء  في  تعينه  م�شتندات  من  بها  يكون  اأن  ع�شى  ما  على  لالطالع  اإليها  النتقال  لزوماً   يرى 
الماأمورية الم�شندة اإليه، وحددت اأمانة مقدارها 150 دينار على ذمة اأتعاب وم�شروفات الخبير 
األزمت المدعية ب�شدادها، وحددت جل�شة يوم 2016/3/6 لنظر الدعوى في حالة عدم �شداد 
الأمانة وجل�شة 2016/3/23 لنظرها في حالة �شدادها، وعلى الخبير المنتدب تقديم تقريره 
قبل الجل�شة الأخيرة بوقت كافي، و�شرحت للخ�شوم بالطالع على التقرير فور اإيداعه واأبقت 
من  يح�شر  لم  لمن  الحكم  ذلك  منطوق  اإعالن  الكتاب  ق�شم  وعلى  الم�شروفات  في  الف�شل 

الخ�شوم جل�شة النطق به.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

04-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.1/14747/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: ادارة الأوقاف الجعفرية. وكيلها ال�شيد محمد علوي جواد المو�شوي. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة الراقية للحام والحدادة والفبركة. الرقم ال�شخ�شي: 48998. مبنى 3033 طريق 4453 
الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  الدعوى:  مو�شوع  الفردان.  خليل  ل�شاحبها  عالي   744 مجمع 
في المو�شوع بندب خبير هند�شي ح�شب الدور في الجدول خبيراً  في الدعوى تكون ماأموريته 
النتقال اإلى مكان عمل المقاولة ? ال�شياج - مو�شوع الدعوى وبيان عما اإذا كانت المدعي عليها 
التزمت بعمل ال�شياج وفقًا للعقد المبرم بين طرفي النزاع الموؤرخ 2014/12/11 من عدمه، 
وفي حالة عدم تنفيذ المدعي عليها وفقًا لتلك الموا�شفات بيان الأعمال الغير منجزة وقيمتها 
و العيوب في الأعمال المنجزة اإن وجدت وتكاليف ت�شليحها ، وعليه ت�شفية جوانب الغمو�س 
الطالع  ماأموريته  اأداء  �شبيل  في  للخبير  و�شرحت  فيها،  الطرفين  دفاع  وتحقيق  الدعوى  في 
على ملف الدعوى وماآبه من م�شتندات وما يقدمه له الخ�شوم فيها و�شوؤال طرفي الخ�شومة 
و�شهودهم ومن يرى لزوماً  ل�شماع اأقواله دون حلف اليمين والنتقال لأي جهة حكومية اأو غير 
حكومية يرى لزوماً  النتقال اإليها لالطالع على ما ع�شى اأن يكون بها من م�شتندات تعينه في 
اأداء الماأمورية الم�شندة اإليه ، وحددت اأمانة مقدارها200 دينار على ذمة اأتعاب وم�شروفات 
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الخبير األزمت المدعية  ب�شدادها ، وحددت جل�شة  يوم 2016/1/31 لنظر الدعوى في حالة 
عدم �شداد الأمانة،  وجل�شة  يوم  2016/2/22       لنظرها في حالة �شدادها، وعلى الخبير 
على  بالطالع  للخ�شوم  و�شرحت  كافي،  بوقت  الأخيرة   الجل�شة  قبل  تقريره  تقديم  المنتدب 
ذلك  منطوق  اإعالن  الكتاب  ق�شم  وعلى  الم�شروفات  في  الف�شل  واأبقت  اإيداعه  فور  التقرير 

الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به .
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

04-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3

رقم.الدعوى.:.6/11383/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة �شار لالألمنيوم. وكيلها جعفر اأحمد مرهون. المدعى عليها: موؤ�ش�شة كراج الفنر. 
الرقم ال�شخ�شي: 37489. مبنى 4 طريق 63 مجمع 706 �شلماباد ل�شاحبه عبدالوهاب ح�شن 
خبير  بندب  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت  الدعوى:  مو�شوع  الع�شفور.  جا�شم 
محا�شبي على ح�شب الدور في الجدول الأ�شتاذ/ في الدعوى تكون ماأموريته ت�شفية الح�شاب 
بين الطرفين وبيان عما اإذا المدعي عليه مدين للمدعية باأي مبالغ من عدمه وفي الحالة الأولى 
الغمو�س  جوانب  ت�شفية  وعلية  المديونية  تلك  واأ�شا�س  تحديداً   به  المدين  المبلغ  قيمة  بيان 
الطالع  ماأموريته  اأداء  �شبيل  في  للخبير  و�شرحت  فيها،  الطرفين  دفاع  وتحقيق  الدعوى  في 
على ملف الدعوى وماآبه من م�شتندات وما يقدمه له الخ�شوم فيها و�شوؤال طرفي الخ�شومة 
و�شهودهم ومن يرى لزوماً  ل�شماع اأقواله دون حلف اليمين والنتقال لأي جهة حكومية اأو غير 
حكومية يرى لزوماً  النتقال اإليها لالطالع على ما ع�شى اأن يكون بها من م�شتندات تعينه في 
اأداء الماأمورية الم�شندة اإليه، وحددت اأمانة مقدارها 150 دينار على ذمة اأتعاب وم�شروفات 
عدم  حالة  في  الدعوى  لنظر   2016/3/6 جل�شة  وحددت  ب�شدادها،  المدعية  األزمت  الخبير 
تقديم  المنتدب  الخبير  وعلى  �شدادها،  لنظرها في حالة  الأمانة وجل�شة 2016/3/23  �شداد 
تقريره قبل الجل�شة الأخيرة بوقت كافي، و�شرحت للخ�شوم بالطالع على التقرير فور اإيداعه 
واأبقت الف�شل في الم�شروفات وعلى ق�شم الكتاب اإعالن منطوق ذلك الحكم لمن لم يح�شر 

من الخ�شوم جل�شة النطق به.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

04-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.3
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رقم.الدعوى.:.9/12733/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: عبداهلل محمد يو�شف جميل الرقم 
ال�شخ�شي: 580004309. مبنى 952 �شقة 21 طريق 3620 مجمع 436 ال�شيف �شاحب بروفي�شنال 
اأتعاب  لالإنتاج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 575.579 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

12-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.2

رقم.الدعوى.:.3/00342/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 .SETI MAYA GHISING :المدعي: يو�شف خليل يو�شف ابراهيم ال بور�شيد. المدعى عليها
طلب  الدعوى:  مو�شوع  البحرين  مملكة  في  العنوان  مجهولة  ال�شخ�شي: 880172312.  الرقم 

مبلغ 900 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية   للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

05-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.9/02054/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شغرى ح�شين عبداهلل الح�شرمي. وكيلتها نادية ح�شين. المدعى عليه: احمد محمد 
مجمع  بال�س  �شارع  طريق   24 �شقة   339 مبنى   .680935126 ال�شخ�شي:  الرقم  احمد.  امين 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 200 دينار مع  المنامة. مو�شوع   318

المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

05-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.7/12699/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: موؤ�ش�شة كليف لند التجارية. وكيلها فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه: 
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عبدالنا�شر ح�شين محمد ابوبكر. الرقم ال�شخ�شي: 710903464. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
990 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
05-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1
رقم.الدعوى.:.2/15419/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعية: نوره عيد محمد الظاعن. وكيلتها جميلة عبدالعزيز. المدعى عليه: عي�شى عيد محمد 
الظاعن. لطيفه عيد محمد الظاعن. جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. مو�شوع الدعوى: فرز 

م�شتحق – ق�شمة عقار. 
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

05-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.8/00913/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 KADER المدعية: �شركة في�شل ها�شم التجاريه. وكيلتها زينب عي�شى الحايكي. المدعى عليه
ALI AHMED. الرقم ال�شخ�شي: 740342835. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1289.6 دينار مع 

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

05-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.8/03049/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة الجابرية لل�شفر وال�شياحة. وكيلتها هدى �شعد. المدعى عليه: عبدالغني عبدعلي 
مع  دينار   1320 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .570014182 ال�شخ�شي:  الرقم  �شلمان.  ح�شن 

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

17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1
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رقم.الدعوى.:.1/15056/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: موؤ�ش�شة احمدي. وكيلتها �شهى اكرم احمد حاجم الخزرجي. المدعى عليه: عي�شى 
خليل ابراهيم �شالح. الرقم ال�شخ�شي: 730404129. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 120 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.6/00346/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

البناء  لمواد  العرادي  عليه:  المدعى  اأديب.  خليل  وكيلها  علي حاجي.  �شركة حاجي  المدعية: 
�شجل تجاري رقم 21229-2 ل�شاحبته مريم مال �شعيد ال�شيخ عبداهلل. مبنى 109 طريق 29 
مجمع 242 �شترة – مهزة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3268.8 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.9/02991/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعي: �شاحب خدمات رفاق. وكيلها اأحمد جا�شم. المدعى عليها: موؤ�ش�شة نجمة نور البحرين. 
جان ح�شين ح�شين. ال�شيد خليل ماجد مرزوق ماجد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3280 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.2/00642/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: موؤ�ش�شة الذوادي لتاأجير ال�شيارات. وكيلها غالب نزيه معذة ال�شريطي. المدعى عليه: 
خالد �شرور جوهر �شرور. الرقم ال�شخ�شي: 861201914. منزل 733 طريق 933 مجمع 909 
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الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 300 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
17-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1
رقم.الدعوى.:.7/03139/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
�شركة  ال�شعله.  عبداهلل  عبدالنبي  م�شعل  عليه:  المدعى  فوده.  ح�شين  محمد  عو�س  المدعي: 
الدعوى:  مو�شوع  الحجيات.  الرفاع  98 طريق 3901  مبنى   12 �شقة  انترنا�شيونال.  برايميديا 

طلب مبلغ 2000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.7/13156/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعى  ثامر.  ح�شين  علي  وكيله   .PRAKASH KATTUVEETTIL RAGHAVAN المدعي: 
الدعوى:  مو�شوع   .901029238 ال�شخ�شي  الرقم   .SAHEED CHERAPARAMBIL عليه: 

طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.8/00460/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

كامل  احمد  عليه:  المدعى  المليجي.  محمود  اأمل  وكيلها  العقاري.  الديوانية  مركز  المدعي: 
عبدالوهاب محمود. الرقم ال�شخ�شي: 810466503. مبنى 70 طريق 29 �شارع 1705 مجمع 
929 الرفاع الحجيات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
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17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.7/00824/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: فارعة �شالم النهدي. وكيلها ح�شين عقيل يو�شف احمد الح�شن. المدعى عليها: �شركة 
تارا لال�شت�شارات. الرقم ال�شخ�شي: 1-69449. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4860 دينار مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

17-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.7/08751/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: �شركة دار القب�س للطباعة. وكيلها فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليها: 
موؤ�ش�شة الم�شرق لل�شفر وال�شياحة وال�شحن. الرقم ال�شخ�شي: 201507506 مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 84 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

18-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.5/16740/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

عبدالح�شين  طارق  علي  عليه:  المدعى  العبا�شي.  عبداهلل  عبدالرحيم  محمد  عادل  المدعي: 
ابراهيم الق�شاب. الرقم ال�شخ�شي: 850611474. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 245 دينار مع 

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

18-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.9/14046/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

نواز  كل  عليه:  المدعى  احمد حميد.  ايوب  احمد  وكيلتها طيبه  اللكترونيات.  الدار  المدعية: 
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عبدالباقي عبدالرزاق �شعيب اهلل. الرقم ال�شخ�شي: 651008948. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
1520 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
17-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.6/03151/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

 79.468 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .SHIV JAGGI عليه:  المدعى  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
22-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1
رقم.الدعوى.:.1/02772/2016/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليها: MARLENE LUIS DECANO مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 265.268 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

23-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.4/01398/2016/02
تبليغ.ب�حل�سور.

علي  �شلمان  عليه:  المدعى  عبدالعزيز.  عمر  وكيلها  المناعي.  عبداهلل  محمد  وافي  المدعي: 
محمد مح�شن الع�شفور. الرقم ال�شخ�شي: 770508367. مبنى 383 طريق 4305 مجمع 624 
العكر. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
19-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1
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رقم.الدعوى.:.1/10094/2009/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعى  بور�شيد.  فرج  عي�شى  وكيله   .MUHAMMAD SIDDIQUE MUHAMMAD المدعي: 
 352 طريق   76 مبنى   .01-000282 ال�شخ�شي  الرقم  ر�شا.  علي  اأكبر  محمود  �شركة  عليها: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 197 دينار مع  المنامة. مو�شوع  مجمع 306 

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

جل�شة 04-05-2016 لنظر الدعوى فاأنها �شوف ت�شير في الجراءات فليعلم
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.العم�لية.الولى

رقم.الدعوى.:.6/14204/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

عليه  المدعى  معيوف.  احمد  يو�شف  ب�شرى  وكيلته  المطاعم.  لإدارة  يونيك  المدعي: 
MOHAMMAD ABDURAHEEM IBRAHIM KOPPALA. الرقم ال�شخ�شي 610205650. 

مبنى 65 �شقة 2 طريق 3003 مجمع 330 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينار مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
18-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1
رقم.الدعوى.:.7/09348/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: عزيزه خليل محمد ابراهيم عبداهلل. 
الرقم ال�شخ�شي: 701206756. مبنى 950 طريق 1615 مجمع 216 المحرق. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 561.291 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

18-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.7/04067/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: مجيد عبدالر�شول ح�شن علي
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مو�شوع  املق�شع.   450 جممع   80 طريق  1317اأ  مبنى   .770802036 ال�شخ�شي:  الرقم 
الدعوى: طلب مبلغ 576 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
18-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1
رقم.الدعوى.:.3/11894/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور.
للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى احمد خليفه المال. المدعى  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليها: موؤ�ش�شة ب�شرى عبدالجليل عبداهلل الحلواكي. الرقم ال�شخ�شي: 89589-1. مبنى 19352 
�شقة 12 طريق 754 مجمع 707 توبلي �شاحبها/ ب�شرى عبدالجليل الحلواكي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 343.8 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

18-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

رقم.الدعوى.:.6/12257/2015/02
تبليغ.ب�حل�سور.

للتجارة  عبدالعال  ح�شين  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
والمقاولت ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 45996-1. مبنى 478 �شقة 1 طريق 1 مجمع 608 واديان. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 379.691 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
18-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1
رقم.الدعوى.:.3/14133/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور.
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة العربية العالمية فندك�س

مو�شوع   .346 جممع   4626 طريق   1217 �شقة   1398 مبنى   .77313 ال�شخ�شي:  الرقم 
الدعوى: طلب مبلغ 1195.658 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
18-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1
رقم.الدعوى.:.2/12259/2015/02

.تبليغ.ب�حل�سور.
للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى احمد خليفه المال. المدعى  العامة  الهيئة  المدعية: 
عليها: �شركة في مو�شن ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 72144-1. مبنى 1643 �شقة 46 طريق 1727 
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مجمع 117 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 354.471 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
18-05-2016 لنظر الدعوى.

ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1
رقم.الدعوى.:.7/13545/2015/02

تبليغ.ب�حل�سور.
عبدالنبي  عليه:  المدعى  حميد.  احمد  ايوب  احمد  طيبه  وكيلتها  بوارج.  مفرو�شات  المدعية: 
مح�شن مال علي عي�شى �شعدون. الرقم ال�شخ�شي: 580024008. مبنى 1374 �شقة 22 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   385 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   333 مجمع   3329

ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

18-05-2016 لنظر الدعوى.
ق��سي.املحكمة.ال�سغرى.املدنية.1

ا�ستدراك

القرار رقم  اأبريل 2016   7 بتاريخ   ال�شادر  العدد )3256(  الر�شمية  الجريدة  ن�شر في 
الحوكمة في  لتعزيز  العمل  لبرنامج  التنفيذية  اللجنة  ت�شكيل  باإعادة  ل�شنة 2015   )16(
الموؤ�ش�شات الحكومية ، وال�شحيح اأن المر�شوم الم�شار اإليه هو ل�شنة 2016 ولي�س ل�شنة 

.2015
لذا لزم التنويه


