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 قانون رقم )11( ل�صنة 2016
 بالت�صديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الوليات المتحدة الأمريكية

 
نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى القانون رقم )23( ل�شنة 2005 بالت�شديق على اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة 

البحرين وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية، 
وعلى القانون رقم )28( ل�شنة 2010 بالت�شديق على الربوتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة 

احلرة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية،
وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بني  احلرة  التجارة  اتفاقية  لتعديل  الثاين  الربوتوكول  وعلى 

ع يف وا�شنطن العا�شمة بتاريخ 10 يونيو 2015،  الوليات املتحدة الأمريكية، املوقَّ
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شُ

املادة )1(
وِدق على الربوتوكول الثاين لتعديل اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة  �شُ
ع يف وا�شنطن العا�شمة بـتاريخ 10 يونيو 2015، واملرافق لهذا القانون. الوليات املتحدة الأمريكية، املوقَّ

املادة )2(
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون، وُيعَمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــخ: 18 �شعبان 1437 هــ
املوافق: 25 مـايــــــو 2016 م
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قانون رقم )12( ل�صنة2016
بالموافقة على ان�صمام مملكة البحرين اإلى اتفاق اإن�صاء الأكاديمية الدولية

لمكافحة الف�صاد ب�صفتها منظمة دولية

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

فيينا  يف  ع  املوقَّ دولية،  منظمة  ب�شفتها  الف�شاد  ملكافحة  الدولية  الأكادميية  اإن�شاء  اتفاق  وعلى 
بتاريخ 2 �شبتمرب 2010،

قنا عليه واأ�شدرناه : اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدَّ

املادة الأولى
ُوْوِفق على ان�شمام مملكة البحرين اإلى اتفاق اإن�شاء الأكادميية الدولية ملكافحة الف�شاد ب�شفتها 

ع يف فيينا بتاريخ 2 �شبتمرب 2010، واملرافق لهذا القانون. منظمة دولية، واملوقَّ

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء و الوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.        

     ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 24 �شعبان 1437هـ
املوافق: 31 مـايــــو 2016م



12
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016



13
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016



14
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016



15
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016



16
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016



17
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016



18
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016



19
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016



20
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016



21
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016



22
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016



23
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016



24
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016

 اأمر ملكي رقم )28( ل�صنة 2016
باإن�صاء اللجنة العليا للتعاون والتن�صيق المالية

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

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ل برئا�شة �شمو ال�شيخ نا�شر بن  ُتن�شاأ جلنة ت�شمى )اللجنة العليا للتعاون والتن�شيق املالية(، وُت�شكَّ
حمد بن عي�شى اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال اخلريية و�شئون ال�شباب، وع�شوية كل من:

1- وزير املالية. 
2- وزير النفط.

3- وزير الديوان امللكي.
4- املدير العام ملكتب النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء.

5- الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية القت�شادية.
6- ال�شيد عبداهلل بن جهاد الزين.

ويجوز للجنة اأن ت�شتعني يف اأعمالها باخلرباء وذوي الخت�شا�س.

املادة الثانية
تتولى اللجنة القيام باملهام التي ُيكلَّف بها رئي�س اللجنة َمن ِقَبل �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد.

املادة الثالثة
ُي�شِدر الرئي�س بعد موافقة اللجنة القرارات الالزمة لتنظيم �شري اأعمال اللجنة وال�شئون املتعلقة 

بها.

املادة الرابعة
يرفع رئي�س اللجنة اإلى �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد تقارير دورية تت�شمن ما حققته من نتائج 

بناًء على املهام التي ُكلِّفت بها.
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املادة اخلام�صة
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                      

 ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتــاريخ: 27 �شعبان 1437هـ
املــوافـق: 3 يـونـيـــو  2016م
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 اأمر ملكي رقم )29( ل�صنة 2016
بتعيين قا�ض بمحكمة التمييز

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

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،
وبناًء على اقرتح املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعنيَّ خالد ح�شن عجاجي قا�شيًا مبحكمة التمييز، مع احتفاظه باأقدميته.

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع
بتاريـخ: 27 �شعبان 1437هـ
املوافق: 3 يــونــيــــو 2016م
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 مر�سوم رقم )38( ل�صنة 2016
باإ�سقاط الجن�سية البحرينية

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

وعلى قانون اجلن�شية البحرينية لعام 1963 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )10( البند )ج( 
ف  ت�صرَّ �أو  �ململكة  �لإ�صر�ر مب�صالح  ت�صبَّب يف  �إذ�  �ل�صخ�ص  �جلن�صية عن  �إ�صقاط  على  ن�ص  �لذي 

فًا يناق�س واجب الولء لها، ت�شرُّ
 )10( بجل�شتي  الوطني  باحلر�س  الن�شباطية  الع�شكرية  املحكمة  من  ال�شادرة  الأحكام  وعلى 

و)13( اأبريل 2016،
�أفر�د من �حلر�ص �لوطني يف �لقيام ببع�ص �لأن�صطة  وعلى �لتقارير �لأمنية ب�صاأن تَورُّط ثالثة 

بة يف الإ�شرار مب�شالح اململكة لواجب الولء لها، والت�شرفات املت�شبِّ
وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
ر�سمنا بالآتي:

املادة الأولى
ُت�شَقط اجلن�شية البحرينية عن كل من:

     ال�شم            الرقم ال�شخ�شي
791213579 1- خَلف اأحمد خ�شر الدخيل  
770115349 2- حممد تراك حمد العواد  
860507521 3- عدنان �شالح م�شعد قائد عيا�س 

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

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

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

         وزير الداخلية
را�صد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريــخ: 18 �شعبان 1437هـ
املـوافق: 25 مــايـــو 2016م
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 مر�سوم رقم )39( ل�صنة 2016
باإعادة ت�صكيل مجل�ض التعليم العالي

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

وعلى القانون رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل،
ل باملر�شوم رقم  وعلى املر�شوم رقم )35( ل�شنة 2011 باإعادة ت�شكيل جمل�س التعليم العايل، املعدَّ

)65( ل�شنة 2013،
وبناًء على عر�س وزير الرتبية والتعليم، رئي�س جمل�س التعليم العايل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعاد ت�شكيل جمل�س التعليم العايل برئا�شة وزير الرتبية والتعليم، وع�شوية كل من:
1- وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.

2- الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية القت�شادية.
3- ممثل عن ديوان رئي�س جمل�س الوزراء.

4- رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق العمل.
5- رئي�س ديوان اخلدمة املدنية.

6- رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�شناعة البحرين.
7- وكيل وزارة العمل.

8- وكيل وزارة ال�شحة.
9- رئي�س جامعة البحرين.

10- رئي�س جامعة اخلليج العربي.
11- الأمني العام ملجل�س التعليم العايل.

12- ال�شيدة �شباح خليل املوؤيد.
13- الدكتور اإبراهيم جمال الها�شمي.

14- رئي�س اجلامعة امللكية للبنات.
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املادة الثانية
تكون مدة ع�شوية اأع�شاء املجل�س اأربع �شنوات تبداأ من تاريخ �شدور هذا املر�شوم.

املادة الثالثة
مبراعاة اأحكام قانون التعليم العايل، ُي�شِدر وزير الرتبية والتعليم - بعد موافقة جمل�س التعليم 

العايل - القرارات الالزمة لتنظيم �شري العمل باملجل�س وحتقيق اأهدافه.

املادة الرابعة
على وزير الرتبية والتعليم، رئي�س جمل�س التعليم العايل تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

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

         
�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ:24 �شعبان 1437هـ
املـوافـــق:31 مــايــو 2016م
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 مر�سوم رقم )40( ل�صنة 2016
 بتعديل المادة )2( من المر�سوم رقم )5( ل�صنة 2013

باإن�صاء المجل�ض الأعلى لل�صحة
نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

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

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  باإن�شاء  ل�شنة 2013  رقم )5(  املر�شوم  املادة )2( من  بن�س  ُي�شتبدل 
الن�س الآتي:

مادة )2(:
ُي�شكل املجل�س الأعلى لل�شحة برئا�شة الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، ووزير 

ال�شحة نائبًا للرئي�س، وع�شوية كل من:
ع�شوًا 1- وكيل ال�شحة        
ع�شوًا 2- قائد اخلدمات الطبية امللكية      
ع�شوًا 3- قائد م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي     
ع�شوًا 4- مدير مركز ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب  
ع�شوًا 5- الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية 
ع�شوًا 6- وكيل وزارة املالية       
ع�شوًا 7- ممثل عن اخلدمات الطبية بوزارة الداخلية    
ع�شوًا 8- ممثل عن برنامج ال�شمان ال�شحي الوطني    
ع�شوًا 9- ممثل عن كليات الطب باململكة      
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ع�شوًا 10- ممثل عن القطاع اخلا�س الطبي     
ع�شوًا 11- ممثل عن القطاع اخلا�س ال�شيديل     
ع�شوًا 12- ممثل عن قطاع املهن الطبية املعاونة    

املعنية، وتكون مدة ع�شوية  للجهات  املمثلني  الأع�شاء  بت�شمية  وي�شدر قرار من رئي�س املجل�س 
اأخرى  ملدد  للتجديد  قابلة  وتكون  املر�شوم،  هذا  �شدور  تاريخ  من  اعتبارًا  تبداأ  �شنوات  اأربع  املجل�س 

مماثلة.
وُيعقد املجل�س بح�شور الرئي�س اأو نائبه يف حالة غيابه.

وللمجل�س اأن يدعو حل�شور اجتماعاته من يرى ال�شتعانة بهم من ذوي اخلربة والخت�شا�س، 
دون اأن يكون لهم �شوت معدود فيما ي�شدره من قرارات وتو�شيات.

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

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـــــخ: 24 �شعبان 1437هـ
املــوافــق: 31 مـــايـــو 2016م
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 مر�سوم رقم )41( ل�صنة 2016
 بتعديل المادة )18( من المر�سوم رقم )25( ل�صنة 2008 

ب�صاأن نظام عمل مجل�ض احتياطي الأجيال القادمة 

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

وعلى القانون رقم )28( ل�شنة 2006 ب�شاأن الحتياطي لالأجيال القادمة،
ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
لة  بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، املعدَّ

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
ل  وعلى املر�شوم رقم )25( ل�شنة 2008 ب�شاأن نظام عمل جمل�س احتياطي الأجيال القادمة، املعدَّ

باملر�شوم رقم )102( ل�شنة 2011،
وبناًء على عر�س وزير املالية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ي�شتبدل بن�س املادة )18( من املر�شوم رقم )25( ل�شنة 2008 ب�شاأن نظام عمل جمل�س احتياطي 
الأجيال القادمة، الن�س الآتي:

تتطلَّبها  التي  واملالية  والإدارية  الفنية  الأعمال  يتولى جميع  وفني  اإداري  للمجل�س جهاز  "يكون 
منهما  كل  وت�شم  ال�شتثمار،  واإدارة  املالية  العمليات  اإدارة  من  اجلهاز  هذا  ويتكون  املجل�س،  اأعمال 

عددًا كافيًا من املوظفني. 
ويراأ�س اجلهاز الإداري والفني رئي�س تنفيذي بدرجة وكيل م�شاعد ي�شدر بتعيينه مر�شوم بناًء 

على تر�شيح الرئي�س".

املادة الثانية
على وزير املالية تنفيذ هذا املر�شوم، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ:24 �شعبان 1437هـ
املوافق:31 مـايــــو 2016م
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 مر�سوم ملكي رقم )45( ل�صنة 2016
بتعديل وزاري

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

وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،
والغاز  النفط  �شئون  على  امل�شرف  الوزير  بتحديد   2015 ل�شنة   )1( رقم  امللكي  املر�شوم  وعلى 

و�شئون الكهرباء واملاء وبتعيني رئي�س ملجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعنينّ كل من :
وزيرًا ل�شئون الكهرباء واملاء. �شعادة الدكتور عبداحل�شني بن علي مريزا          .1

وزيرًا للنفط. معايل ال�شيخ حممد بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة       .2

املادة الثانية
على رئي�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�صى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 27 �شعبان 1437هـ
املــــوافـق: 3 يــونيـو 2016م
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 تعميم ب�صاأن
 �ساعات الدوام الر�سمي

خالل �صهر رم�صان المبارك لعام 1437هـ

وهيئاتها  اململكة  وزارات  يف  الر�شمي  الدوام  يكون  1437هـ  لعام  املبارك  رم�شان  �شهر  خالل 
وموؤ�ش�شاتها العامة من ال�شاعة الثامنة �شباحًا اإلى ال�شاعة الثانية بعد الظهر.

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

�شدر بتاريخ: 26 �شعبـان 1437هـ
املـــــــوافــــــق: 2 يـــــونيــــــو 2016م
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وزارة الداخلية
 قرار وزاري

  رقم )51( ل�صنة 2016
ب�ساأن تنظيم وا�ستخدام كاميرات المراقبة الأمنية

وزير الداخلية:
ل بالقانون رقم  بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1990 ب�شاأن الدفاع املدين، املعدَّ

)22( ل�شنة 2014،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

وبناًء على عر�س رئي�س الأمن العام،

قرر الآتي:
املادة الأولى

 1990 ل�شنة   )5( رقم  القانون  من   )12( باملادة  اإليها  امل�شار  واملوؤ�ش�شات  املن�شاآت  مالكي  على 
ب�شاأن الدفاع املدين، وامل�شئولني عن اإدارتها، تركيب كامريات واأجهزة املراقبة الأمنية بها وت�شغيلها 
م. ويتم رْبط كامرياتها واأجهزة مراقبتها باأجهزة وزارة  على مدار ال�شاعة، على اأن يكون لها غرفة حَتكُّ

ْبط. الداخلية متى ا�شتدعت احلاجة اإلى هذا الرَّ

املادة الثانية
د الإدارة العامة للدفاع املدين املوا�شفات الفنيَّة لكامريات واأجهزة املراقبة الأمنية، واأماكن  حتدِّ

عها وعددها يف �ملن�صاآت و�ملوؤ�ص�صات و�لأماكن �لعامة بالدولة. ونقاط و�صْ

املادة الثالثة
على مالكي املن�شاآت واملوؤ�ش�شات وامل�شئولني عن اإدارتها �شيانة كامريات واأجهزة املراقبة وحتديثها 
ب�شفة دورية م�شتمرة، ل�شمان ُح�ْشن اأدائها، وا�شتمرارية مطابقتها للموا�شفات الفنيَّة ومدى فاعليتها 

د لهم. يف حتقيق الغر�س منها، وذلك على نفقتهم ويف املواعيد التي حتدَّ

املادة الرابعة
يتعنيَّ على املن�شاآت واملوؤ�ش�شات الحتفاظ بالت�شجيالت ملدة مائة وع�شرين يومًا، وعدم اإجراء اأيِّ 
تعديالت عليها، وت�شليمها لالإدارة العامة للدفاع املدين فور طلِبها، كما يتعنيَّ عليها اإعدام الت�شجيالت 

مبا�شرة بعد انتهاء تلك املدة.
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املادة اخلام�صة
ُيحَظر نقل اأو تخزين اأو اإر�شال اأو ن�شر اأيٍّ من الت�شجيالت امل�شار اإليها اإل مبوافقة الإدارة العامة 

للدفاع املدين.

املادة ال�ساد�سة
ُيحَظر تركيب كامريات واأجهزة املراقبة الأمنية يف غرف النوم وغرف العالج الطبيعي ودورات 

املياه وغرف تغيري املالب�س والأماكن املخ�ش�شة للن�شاء.

املادة ال�صابعة
يتفق  مبا  اأو�شاعها  توفيق  القرار،  بهذا  العمل  تاريخ  وقت  القائمة  واملوؤ�ش�شات  املن�شاآت  على 

واأحكامه خالل مدة اأق�شاها �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

املادة الثامنة
لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيعمل  القرار،  اأحكام هذا  تنفيذ  واملعنيني،  العام  الأمن  على رئي�س 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

الفريق الركن
وزير الداخلية

را�صد بن عبداهلل اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 16 �شعبان 1437هـ
املـــــــوافــــــق:23 مـــــايـــــو 2016م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
 قرار رقم )32( ل�صنة 2016

 ب�صاأن تخويل بع�ض موظفي اإدارة التنمية ال�صناعية
ْبط الق�صائي بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة �صفة ماأموري ال�صَّ

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
ال�شناعية  امل�شروعات  اإدارة  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )35( رقم  القرار  وعلى 

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

قرر الآتي:
املادة الأولى

اأ�شماوؤهم  التالية  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  ال�شناعية  التنمية  اإدارة  موظفو  ل  يخوَّ
ْبط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام  �شفة ماأموري ال�شَّ
د لدول جمل�س  القانون رقم )81( ل�شنة 2006 باملوافقة على قانون )نظام( التنظيم ال�شناعي املوحَّ

التعاون لدول اخلليج العربية ولئحته التنفيذية والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، وهم:
1- خلود عبدالرحمن حممد الع�شومي.

2- منار خالد ح�شن ال�شبيب.
3- �شو�شن اأحمد علي احلمادي.
4-  ابت�شام عي�شى حممد ال�شنو.
5-  هيثم اأحمد ح�شني العريفي.

6- حممد عالء عبدالفتاح عفيفي.
7-  عبدالعزيز �شامي �شامل حممد.
8- خديجة اإبراهيم يحيى اآل نوح.

9-  نورة مبارك فرحان �شرور.
10- منال اأحمد �شقر الرويعي.   
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      املادة الثانية
ال�شناعية  امل�شروعات  اإدارة  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )35( رقم  القرار  ُيلغى 

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

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

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف 
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 �شعبان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 22 مــايـــــو 2016م
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف
 قرار رقم )33( ل�صنة 2016

 ب�صاأن تخويل بع�ض موظفي هيئة الكهرباء والماء
ْبط الق�صائي �صفة ماأموري ال�صَّ

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 ب�شاأن الكهرباء واملاء، 
وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،

�شفة  واملاء  الكهرباء  وزارة  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )35( رقم  القرار  وعلى 
ْبط الق�شائي، ماأموري ال�شَّ

وبناًء على التفاق مع وزير الطاقة امل�شرف على �شئون الكهرباء واملاء،

قرر الآتي
املادة الأولى

بالن�شبة  الق�شائي  ْبط  ال�شَّ ماأموري  �شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  واملاء  الكهرباء  هيئة  موظفو  ل  يخوَّ
للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام املر�شوم بقانون رقم )1( ل�شنة 1996 يف 

�شاأن الكهرباء واملاء والقرارات والأنظمة ال�شادرة تنفيذًا له وهم:
1-  علي ح�شن عجالن.

2- ح�شني را�شد اجلودر.
3- اأنور �شالح بوعنق.

4- خليفة علي يو�شف احل�شيني.
5 - اإبراهيم عبدالر�شول عبداهلل.
6- ح�شام حفناوي عبا�س حممد.

7- حممود ح�شن حممود.
8-  هيثم حممد اإ�شماعيل حممد.

 9-  ح�شني جابر الرتجن.
10- حممد عبدالكرمي الليث.
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املادة الثانية
�شفة  واملاء  الكهرباء  وزارة  موظفي  بع�س  تخويل  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )35( رقم  القرار  يلغى 

ْبط الق�شائي. ماأموري ال�شَّ

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

وزير العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف 
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1437هـ
املـــــــوافــــــق: 19 مـــايــــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية 
 قرار رقم )48( ل�صنة 2016

 ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي
 للموؤ�س�سة البحرينية للم�سالحة والحوار المدني

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، 

وتعديالته،
املوؤ�ش�شة البحرينية للم�شاحلة  القرار رقم )25( ل�شنة 2012 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل  وعلى 

واحلوار املدين،
وعلى قرار جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة املنعقد بتاريخ 11 يناير 2016،

قرر الآتي:
مادة -1-

تغيري ت�شمية "املوؤ�ش�شة البحرينية للم�شاحلة واحلوار املدين" اإلى "املوؤ�ش�شة البحرينية للحوار" 
اأينما وردت يف النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة ويف القرار اخلا�س بالرتخي�س بت�شجيل املوؤ�ش�شة.

مادة-2-
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر يف: 10 �شعبان 1437هـ
املـــــوافــق: 17 مايو 2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )49( ل�صنة 2016

ب�ساأن تعديل النظام الأ�سا�سي لجمعية �سباب الدعوة

وزير العمل والتنمية الجتماعية: 
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989، 

وتعديالته،
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  ل�شنة 1990 يف   )2( رقم  القرار  وعلى 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية، 
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2010 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية �شباب الدعوة،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية �شباب الدعوة،
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية �شباب الدعوة املنعقدة بتاريخ 25 يناير2016م،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيقيد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري العادية 
جلمعية �شباب الدعوة ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 25 يناير2016م وهو كالآتي:

الرقي  " جمعية  وهي  اجلديدة  الت�شمية  " اإلى  الدعوة  �شباب  " جمعية  اجلمعية  ت�شمية  تغيري 
ال�شبابية " اأينما وردت يف النظام الأ�شا�شي للجمعية ويف القرار اخلا�س بالرتخي�س بت�شجيل اجلمعية.

مادة )2(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ ن�شره. 

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر يف: 8 �شعبان 1437هـ
الـمـوافق: 15 مايـــو2016 م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )50( ل�صنة 2016

ب�صاأن اإعادة ت�صكيل لجنة تقييم الإعاقة

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية و تاأهيل وت�شغيل املعاقني،  وتعديالته،

بالقرار رقم  املعدل  الإعاقة،  باإن�شاء وت�شكيل جلنة تقييم  ل�شنة 2010  القرار رقم )50(  وعلى 
)11( ل�شنة 2016،

وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 2015 باإعادة ت�شكيل اللجنة العليا لرعاية �شئون املعاقني،  
وبعد تر�شيح ممثلي اجلهات كاأع�شاء جلنة تقييم الإعاقة،
وبناء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيعاد ت�شكيل جلنة تقييم الإعاقة برئا�شة ال�شيدة بدرية يو�شف اجليب الوكيل امل�شاعد للرعاية 
والتاأهيل الجتماعي، وع�شوية كل من ال�شادة:

نائب الرئي�س وزارة العمل والتنمية الجتماعية   1- جليلة ال�شيد �شلمان �شرب 
ع�شوًا وزارة العمل والتنمية الجتماعية   2- �شادق عبدعلي �شهوان 
وزارة العمل والتنمية الجتماعية   ع�شوًا 3- نادر عبا�س املرخي  
ع�شوًا جامعة اخلليج العربي    4- د. مرمي عي�شى ال�شرياوي 

جامعة البحرين     ع�شوًا 5- د. اأحمد �شعد جالل  
وزارة ال�شحة     ع�شوًا 6- د. عادل را�شد العويف  
ع�شوًا وزارة ال�شحة     7- د. رحاب مرزوق املرزوق 
ع�شوًا وزارة ال�شحة     8- د. �شفاء عبدالعزيز اخلواجة 
ع�شوًا وزارة الرتبية والتعليم    9- خالد حممود ال�شعيدي 
ع�شوًا اللجنة العليا لرعاية �شئون املعاقني  10- وديعة مرزوق املرزوق 
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املادة الثانية 
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
                                      

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

                                                      
�شدر يف : 9 �شعبان 1437هـــ
الـــموافـق :  16 مايو 2016 م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية
 قرار رقم )51( ل�صنة 2016

ب�صاأن الترخي�ض بت�صجيل جمعية الحدادة الخيرية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:
العاملة  اخلا�شة  والهيئات  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  على  الطالع  بعد 
ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989  يف ميدان 

وتعديالته،
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم  �شاأن  ل�شنة 1990 يف   )2( رقم  القرار  وعلى 

والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�شا�شي للجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة 

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007، 
والأندية  للجمعيات  املال  بجمع  الرتخي�س  نظام  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )65( رقم  القرار  وعلى 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية، 
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية احلدادة اخلريية،

قرر التي:
مادة - 1 -

ت�شجل جمعية احلدادة اخلريية يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد 
رقم )11/ج/اأج/ث(.

مادة - 2 -
ُين�شر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من اليوم 

التايل لتاريخ الن�شر.

وزير العمل والتنمية الجتماعية
جميل بن حممد علي حميدان

�شدر يف: 12 �شعبان 1437هـ
الــمـوافـــــق: 19 مايو 2016م
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بيان باأ�سماء الأع�ساء املوؤ�س�سني
جلمعية احلدادة اخلريية

1- عبداجلليل جعفر اإبراهيم ح�شني
2- عبداهلل اإبراهيم ح�شني ح�شن

3- اإبراهيم خليل اإبراهيم علي احلداد
4- جميل �شالح حممد �شالح العجاج

5- عبداهلل ح�شن عمران عبداهلل
6- ح�شني من�شور جا�شم احلداد

7- جا�شم عبداهلل جا�شم احلوري
8- حممد جعفر اإبراهيم علي احلداد

9- حممد ح�شن جا�شم كاظم
10- عبا�س من�شور عمران عبداهلل

11- حممد معتوق عبا�س علي
12- ح�شني خليل اإبراهيم ح�شني

13- ح�شن جا�شم عبداهلل جا�شم احلوري
14- عبداهلل �شامل جا�شم احلوري

15- خليل اإبراهيم ح�شني ح�شن
16- في�شل جعفر اإبراهيم ح�شني
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ملخ�ض النظام الأ�سا�سي
جلمعية احلدادة اخلريية

 
تن�س املادة الأولى من النظام الأ�شا�شي على اأن اجلمعية قد تاأ�ش�شت مبملكة البحرين يف عام 
2016م حتت قيد رقم )11/ج/اأج/ث( طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية 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 وتعديالته والقرارات الوزارية ال�شادرة تنفيذًا له.
من  للجمعية  العتبارية  ال�شخ�شية  وتثبت  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  اجلمعية  ُت�شجل 
تاريخ ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن 
تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون 

الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو  مبنى )259( - طريق )605( – جممع )306( – راأ�س رمان 

- مملكة البحرين.
ول يجوز للجمعية ال�شتغال بال�شيا�شة اأو الدخول يف م�شاربات مالية كما ل يجوز لها اأن تنت�شب اأو 
ت�شرتك اأو تن�شم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اإذن م�شبق من 

وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.
وتقوم اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من 

اجلهات املخت�شة بالعمل على حتقيق الأهداف التالية:
1- تقدمي امل�شاعدات املالية والعينية لالأ�شر املحتاجة. 

اإذا مل  اأو خارجها  2- م�شاعدة املر�شى املحتاجني للعالج يف امل�شت�شفيات اخلا�شة مبملكة البحرين 
يتوافر العالج داخل اململكة وذلك بالتن�شيق مع اجلهات احلكومية املخت�شة .

بالتن�شيق مع  البالد وخارجها  املحتاجني ملوا�شلة درا�شتهم داخل  للطلبة  املالية  امل�شاعدة  3- تقدمي 
اجلهات احلكومية املخت�شة

4- م�شاعدة الأ�شر املحتاجة لبناء املنازل وترميمها ح�شب الإمكانيات املتاحة ، بالتن�شيق مع اجلهات 
احلكومية املخت�شة .

5- تقدمي امل�شاعدات الطارئة يف حالة النكبات والكوارث.
6- امل�شاركة يف ترميم امل�شاجد، وفقا لالأنظمة القانونية املعمول بها يف هذا ال�شاأن.

7- تقدمي امل�شاعدات يف حالة الزواج.
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بالو�شائل  البحرين  مبملكة  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اأهدافها  لتحقيق  اجلمعية  وت�شعى 
التالية:-

�جلهات  مو�فقة  بعد  �جلمعية  بن�صاط  �لعالقة  ذ�ت  �لعمل  وور�ص  و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  تنظيم   -1
احلكومية املخت�شة.

2- �إجر�ء �لدر��صات و�لبحوث �مليد�نية ذ�ت �لعالقة بن�صاط �جلمعية بالتن�صيق مع �جلهات �حلكومية 
املخت�شة .

3- اإن�شاء موقع الكرتوين للجمعية على �شبكة النرتنت بعد اأخذ املوافقة امل�شبقة من اجلهات احلكومية 
املخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التالية:
 1-  خريية    2- اجتماعية  

وقد بيَّ �لنظام �لأ�صا�صي �صروط �لع�صوية يف �جلمعية وهي على �لنحو �لتايل:-
1(    األ يقل عمر الع�شو عن ثمانية ع�شر عامًا.

2(    اأن يكون مقيمًا يف مملكة البحرين.
3(    اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأل يكون قد حكم عليه يف جرمية خملة بال�شرف اأو الأمانة اإل 

اإذا رد اإليه اعتباره.
والف�شل  والن�شحاب  الن�شمام  وطريقة  وواجباتهم  الأع�شاء  حقوق  الأ�شا�شي  النظام  وبنيَّ 
التظلم من قرار  الع�شو يف  النظام حق  �ملادة )16( من  بينت  �لع�صوية من �جلمعية، كما  و�إ�صقاط 
نهائيًا يف هذا  العمومية  واعتبار قرار اجلمعية  العادية  العادية وغري  العمومية  اأمام اجلمعية  ف�شله 

ال�شاأن.
العمومية  اأن اجلمعية  اعترب  للجمعية فقد  املختلفة  الهيئات  بيان  الأ�شا�شي  النظام  ت�شمن  وقد 
اأجهزتها  هي ال�شلطة العليا يف ر�شم �شيا�شة اجلمعية ومراقبة تطبيقها وت�شري قراراتها على جميع 
َ النظام الأ�شا�شي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها وغري العادية  وجلانها واأع�شائها وَبنيَّ
على  �لت�صويت  وكيفية  تو�فره  �لو�جب  �لقانوين  و�لن�صاب  عقدها  عند  �إتباعها  �لو�جب  و�ل�صروط 

قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من 6 اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من 
بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر.

واعترب النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة هو ال�شلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ ال�شيا�شة 
 َ التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة للجمعية وَبنيَّ
و�أن  �ملختلفة  �للجان  ت�صكيل  يف  وحقه  فيه  �لع�صوية  و�صروط  �ملجل�ص  �خت�صا�صات  �لأ�صا�صي  �لنظام 

َد النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت وكيفية حل املجل�س. اجتماعاته مرة كل �شهر، كما َحدَّ
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َ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:-  وحول مالية اجلمعية َبنيَّ
1( ر�شم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويتها.

2( ا�شرتاكات الأع�شاء.
3( الهبات والتربعات التي ت�شرح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية.

اأخذ  بعد  اجلمعية  فيها  ت�شرتك  اأو  تقيمها  التي  اخلريية  والأ�شواق  واملعار�س  احلفالت  اإيرادات   )4
موافقة اجلهات املخت�شة.

5( الأرباح الناجتة عن ا�شتثمار اأموال اجلمعية يف حدود القوانني املعمول بها يف مملكة البحرين.
كما بنيَّ النظام الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية بال�شجالت والدفاتر الالزمة لت�شيري اأعمالها 
واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير وتنتهي يف 31 
ن�شر  تاريخ  من  تبداأ  بحيث  املالية  ال�شنة  لبدء  بالن�شبة  الأولى  ال�شنة  وت�شتثنى  عام  كل  من  دي�شمرب 
لالئحة  طبقًا  ال�شرف  يكون  اأن  �شريطة  يناير  �شهر  يف  يكن  مل  اإن  الر�شمية  اجلريدة  يف  ت�شجيلها 
املالية للجمعية وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي على اجلمعية العمومية 

لإقراره.
د النظام الأ�شا�شي طرق املراقبة املالية وتدقيق احل�شابات اخلتامية لإيرادات وم�شروفات  كما حدَّ

اجلمعية.
حلها  وقواعد  تق�شيمها  اأو  اجلمعية  اإدماج  وكيفية  تعديله  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  بنيَّ  واأخريًا 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.
�لتي تعمل يف  �لباقية على �جلمعيات  �إمتام عملية �لت�صفية يقوم �مل�صفي بتوزيع �لأمو�ل  وبعد 

ميدان عمل اجلمعية.
الهيئات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  حتدد  ممكنة  غري  التوزيع  طريقة  اأ�شبحت  واإذا 

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة
 قرار رقم )64( ل�صنة 2016

 ب�صاأن حظر فر�ض مبالغ مالية اإ�صافية على الم�صتهلك عند تقديم 
خدمات الماأكولت والم�صروبات في المطاعم والمقاهي غير ال�صياحية

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

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك، وعلى الأخ�س املادة )5( فقرة )اأ( 
منه، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )66( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 1994 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات الفندقية، املعدل بالقرار رقم )106( 
ل�شنة 2015،

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

قرر الآتي:
مادة )1(

مع عدم الإخالل باأحكام القرار رقم )4( ل�شنة 1994 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات الفندقية، ُيحظر 
على املطاعم واملقاهي غري ال�شياحية بجميع فئاتها فر�س اأية مبالغ مالية اإ�شافية على امل�شتهلك عند 

تقدمي خدمات املاأكولت وامل�شروبات حتت م�شمى )Service Charge( اأو اأي م�شمى اآخر.

مادة )2(
يجوز للمطاعم واملقاهي غري ال�شياحية – وبعد موافقة اإدارة املرافق واخلدمات بهيئة البحرين 
لل�شياحة واملعار�س - احل�شول على ترخي�س مزاولة اأعمال اخلدمات ال�شياحية متى ما ا�شتوفت كافة 
ال�شرتاطات والإجراءات الالزمة املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن 

تنظيم ال�شياحة والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

مادة )3(
ُيعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )20( من القانون 
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رقم )35( ل�شنة 2012 ب�شاأن حماية امل�شتهلك.
ول يخل ذلك بحق الوزارة يف توقيع اجلزاء الإداري على املخالف طبقًا لأحكامه.

مادة )4(
على املطاعم واملقاهي غري ال�شياحية بجميع فئاتها اأن تبادر اإلى توفيق اأو�شاعها طبقًا لأحكام 

هذ القرار خالل �شهر من تاريخ العمل به.

مادة )5(
على وكيل الوزارة ل�شئون التجارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة
زايد بن را�صد الزياين

�شدر بتاريخ:1 رم�شان 1437هـ
املـــــــوافــــــق:6 يـــــونيـــــو 2016م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )84( ل�صنة 2016

في �ساأن تح�سيل بع�ض الر�سوم البلدية
وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1977 باإ�شدار قانون تنظيم املباين، ولئحته التنفيذية 
وتعديالتهما،

التنفيذية  ولئحته   ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 
ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتهما،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2010 ب�شاأن بع�س الر�شوم البلدية،
وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شوؤون البلديات،

قرر الآتي:
املادة الأولى

حت�شل الر�شوم البلدية امل�شتحقة على تراخي�س البناء من طالب الرتخي�س املن�شو�س عليها 
النحو  املباين على  تنظيم  قانون  باإ�شدار  ل�شنة 1977  رقم )13(  بقانون  املر�شوم  باملادة )15( من 

الآتي:
1( 50% من الر�شوم امل�شتحقة ت�شدد عند تقدمي الطلب لفح�س الر�شومات والبيانات.

2( 50% من الر�شوم املتبقية ت�شدد عند منح الرتخي�س.
وتكون مدة الرتخي�س �شنة واحدة من تاريخ اإ�شداره، ويبطل مفعول الرتخي�س اإذا مل ي�شرع يف 

البناء خالل هذه املدة اأو اإذا توقف العمل يف البناء ملدة �شنة كاملة.

املادة الثانية
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة
على وكيل الوزارة ل�شوؤون البلديات واملعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�صام بن عبداهلل خلف 
�شدر بتاريخ: 24 �شعبان 1437هـ
املــــــــوافــــــــق: 31 مـــايـــو 2016م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )94( ل�صنة 2016

ب�صاأن ت�صنيف عقار بعد التق�صيم في منطقة بوقوة– مجمع 455

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
 ،1977 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  املعدة  الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير 

واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُي�شنف العقار رقم 04034977 الكائن مبنطقة بوقوة جممع 455 بعد التق�شيم وفقًا ملا هو وارد 
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يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س 
جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 5 �شعبان 1437هـ
املــــــوافـــق: 12 مـــــايـــو 2016م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )95( ل�صنة 2016

ب�صاأن تغيير ت�صنيف عدد من العقارات في منطقة جو– مجمع 960

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
 ،1977 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  املعدة  الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير 

واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

ال�شكن  ت�شنيف مناطق  الكائن منطقة جو جممع 960 �شمن  رقم 12008805  العقار  ُي�شنف 
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اخلا�س اأ )RA( ، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء 
رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 5 �شعبان 1437هـ
املــــــوافـــق: 12 مـــــايـــو 2016م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )96( ل�صنة 2016

ب�صاأن تغيير ت�صنيف عدد من العقارات في منطقة توبلي– مجمع 705

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
 ،1977 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  املعدة  الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير 

واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل�شنة 2009،
وعلى موافقة جمل�س اأمانة العا�شمة،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقارات الكائنة يف منطقة توبلي جممع 705 اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل 



60
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016

ب )RHB( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية 
للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 5 �شعبان 1437هـ
املــــــوافـــق: 12 مـــــايـــو 2016م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )97( ل�صنة 2016

ب�صاأن تغيير ت�صنيف عدد من العقارات في منطقة باربار– مجمع 528

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
 ،1977 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  املعدة  الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير 

واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقارات الكائنة يف منطقة باربار جممع 528 اإلى ت�شنيف مناطق ال�شكن احلدائقي 
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)RG( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري 
الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 5 �شعبان 1437هـ
املــــــوافـــق: 12 مـــــايـــو 2016م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )101( ل�صنة 2016

ب�صاأن تغيير  ت�صنيف عدد من العقارات في منطقة مقابة– مجمع 507

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
 ،1977 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  املعدة  الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير 

واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقارات الكائنة مبنطقة مقابة  جممع 507 وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة 
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لهذا القرار، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم 
)28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 15 �شعبان 1437هـ
املـــــــوافـــــق: 22 مــــــايـــو 2016م
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وزارة الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )102( ل�صنة 2016

ب�ساأن تغيير ت�سنيف عقارين في منطقة جنو�سان– مجمع 508

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين:
بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
التنفيذية  ولئحته  العمراين،  التخطيط  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،
والتطوير،  للتعمري  املعدة  الأرا�شي  تق�شيم  ب�شاأن   1994 ل�شنة   )3( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،
ولئحته  وتعديالته،   ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  وعلى 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،
ا�شتمالك  ب�شاأن  بقوانني  املرا�شيم  اأحكام  بع�س  بتعديل   2005 ل�شنة   )6( رقم  القانون  وعلى 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير 

واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

وعلى املر�شوم رقم )68( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل�شنة 2009،
وعلى موافقة املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

يغري ت�شنيف العقارين رقم 04011870 و 05012606 الكائنني مبنطقة جنو�شان جممع 508 اإلى 
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ت�شنيف مناطق امل�شاريع الإ�شكانية )MOH( ، وتطبق عليهما ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة 
يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير الأ�صغال و�صئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�صام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 15 �شعبان 1437هـ
املـــــــوافـــــق: 22 مــــــايـــو 2016م
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الهيئة الوطنية لعلوم الف�صاء
 قرار رقم )1( ل�صنة 2016

 بتعديل المادة رقم )1( من لئحة نظام العمل 
 بمجل�ض اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�صاء

ال�صادرة بالقرار رقم )1( ل�صنة 2014

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )11( ل�شنة 2014 باإن�شاء وتنظيم الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء، 

ل باملر�شوم رقم )56( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2014 بت�شكيل جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2014 باإ�شدار لئحة نظام العمل مبجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم 
الف�شاء،

قرر الآتي:
املادة الأولى

اإدارة  مبجل�س  العمل  نظام  لئحة  من   )1( باملادة  الوارد  )الوزير(  م�شطلح  بتعريف  ُي�شتبدل 
الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2014 الن�س الآتي:

مادة )1( تعريف الوزير:
الوزير: وزير �شئون الدفاع.

املادة الثانية
ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

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

رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�صاء
الدكتور  حممد اأحمد العامر

�شـدر يف: 16 �شعبان 1437هـ
املــوافــق: 23 مــايــــو 2016م
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اإعالنات اإدارة الم�صتثمرين

اإعالن رقم )348( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
اآي جودة لال�شت�شارات، نيابة ال�شيدة/ هند علي اأحمد مطر، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم 
)مطر لت�شميم الأزياء(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91965، التي تزاَول من خاللها اأن�شطة ت�شميم 
الأزياء وامللبو�شات والأحذية واملجوهرات، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى 
�شركة ذات م�شئولية حمدودة بنف�س رقم ال�شجل، وبراأ�شمال مقداره خم�شة وع�شرون األف )25،000( 

دينار بحريني، واإدخال )بنك البحرين للتنمية �س.م.ب/ مقفلة( �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.                                                                                           واملربِّ

اإعالن رقم )349( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد 

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
عبداحلافظ ح�شني عبداهلل الناخبي، �شاحب �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )الناخبي لالأوراق املالية 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 81686، والتي تزاول اأن�شطة الو�شاطة املتعلقة بعقود الأوراق 
عمالئهم،  وح�شابات  ح�شاباتهم  ل�شالح  العاملون  املالية  الأوراق  وو�شطاء  الأ�شا�شية،  وال�شلع  املالية 
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة وبنف�س رقم  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوين  ال�شكل  طالبًا تغيري 
اأحمد  مرمي  ال�شيدة/  واإدخال  بحريني،  دينار   )50،000( األف  خم�شون  مقداره  وبراأ�شمال  ال�شجل، 

عبدالرحمن اأحمد البكري، البحرينية اجلن�شية، �شريكة يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.                                                                                           واملربِّ
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 اإعالن رقم )350( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �صركه ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املوؤ�ش�شة  �شاحب  معيوف،  اأحمد  �شاكر جا�شم  ال�شيد/  نيابة عن   بدي(،  بروفي�شنال  بحرين  )ميال 
رقم  الفرع  حتويل  طالبًا   ،50645 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  للتجارة(،  )معيوف  امل�شماة  الفردية 
)1( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره خم�شة اآلف )5،000(  دينار 
بحريني، واإدخال �شركة )الها�شم القاب�شة �س.�س.و( ملالكها عدنان ال�شيد حبيب مكي ها�شم، و�شركة 
)امل�شاريع املتحدة ذ.م.م( �شريكتني يف ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة، واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري 

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

اإعالن رقم )351( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �صركه ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
امل�شجلة  للمقاولت(،  ا�شم )ودي  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة  الكامل، �شاحب  �شرف جعفر �شلمان 
�شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  من   )3( رقم  للفرع  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،16757 رقم  القيد  مبوجب 
ال�شيد/  واإدخال  األف )30،000( دينار بحريني،  ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ثالثون 

SAJITH KUMAR SIVARAMANKUTTY، الهندي اجلن�شية �شريكا يف ال�شركة بن�شبة %49.

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

اإعالن رقم )352( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
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يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
املحامية مي حامد ال�شيد جالل، نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )نت كور حللول وخدمات 
تقنية املعلومات(، ملالكها مريزا عبدالر�شول حممد اأحمد العلي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 19302، 
طالبًا حتويل الفرع رقم )6( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون 
األف )20،000( دينار بحريني، واأْن ي�شبح ا�شم ال�شركة )نت كور حللول وخدمات تقنية املعلومات 

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

اإعالن رقم )353( ل�صنة 2016
  ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال

�سركة )ال�سمالن لال�ست�سارات �ض.�ض.و(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
اأحمد  ال�شيد/  ملالكها  �س.�س.و(،  لال�شت�شارات  )ال�شمالن  ا�شم  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
عبداهلل اأحمد ال�شمالن، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69115، طالبة تخفي�س راأ�شمالها من خم�شني 
�شتني )60(  على  موزعة  بحريني،  دينار  اآلف )3،000(  ثالثة  اإلى  بحريني  دينار  األف )50،000( 

ح�شه، قيمة احل�شة خم�شون )50( دينارًا بحرينيًا. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.                                                                                           واملربِّ

اإعالن رقم )354( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
حممد  ح�شني  ال�شيد/  ملالكها  الذهبية(،  ال�شفرة  )مطعم  ا�شم  حتمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
ح�شني حممد عبدالر�شول، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 35083، طالبة حتويل فرعها رقم )2( الذي 
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يحمل ا�شم )كراج بني جمرة( اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة وبراأ�شمال مقداره خم�شمائة )500( 
دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ �شلمان حممد ح�شني حممد عبدالر�شول �شريكًا يف ال�شركة.  

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

اإعالن رقم )355( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

ايل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ميديكال  )ويلكري  ا�شم  حتمل  التي  الفردية  املوؤ�ش�شة  �شاحبة  باكري،  عبدالرحمن  اأ�شماء  ال�شيدة/ 
تريدينج(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 92145، طالبة حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة الذي يحمل 
اآلف  وبراأ�شمال مقداره خم�شة  م�شئولية حمدودة،  �شركة ذات  اإلى  تريدنغ(  ميديكال  )اأكويفا  ا�شم 
)5،000( دينار بحريني، وذلك بناء على تنازلها عن ملكية الفرع الثاين امل�شار اإليه اإلى كل من ال�شيد/ 
نا�شر عبداملجيد حممد اأبوالعال وال�شيد/ خالد نبيل مهران بيومي، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة 

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

اإعالن رقم )356( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )كراون للخدمات الكهربائية امليكانكية �س.�س.و(، ملالكها ال�شيد/ 
عبداهلل حممد عبداهلل جمعه، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 65683، طالبة تغيري �شكلها القانوين وذلك 
دينار   )500،000( األف  خم�شمائة  مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها 

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

اإعالن رقم )357( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شيدلية نيو(، اململوكة لل�شيدة/ اأمرية عبدالكرمي علوان خ�شري 
التكريتي، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76746، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها 
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني، واإدخال 
القيد رقم 59135،  امل�شجلة مبوجب  للم�شتلزمات الطبية - جيمكو ذ.م.م(،  الدولية  �شركة )جرين 

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

اإعالن رقم )358( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
القيد رقم 88078،  امل�شجلة مبوجب  العقارات(،  لتاأجري  ا�شم )عمارة اخلليج  التي حتمل  الت�شامن 
وبراأ�شمال  �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبة 
مقداره مائتان و�شتون األف )260،000( دينار بحريني، وذلك ملزاولة الأن�شطة العقارية يف املمتلكات 

رة. اململوكة اأو املوؤجَّ
دة  اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.                                              واملربِّ
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اإعالن رقم )359( ل�صنة  2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�سركة )التو�سل للمقاولت امليكانيكية/ ت�سامن(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
�شركة الت�شامن التي حتمل ا�شم )التو�شل للمقاولت امليكانيكية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 71909، 

طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية.
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفقًا لن�س املادة )325( من قانون ال�شركات 
قانون  من   )335( املادة  بن�س  وعماًل   .2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية 
ال�شركات املذكور يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقدمي مطالباتهم اإليه، مدعومة بامل�شتندات 

الالزمة، خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك ح�شب التايل: 
ال�شيد/ م�شطفى ح�شني علوي �شالح
رقم الت�شال:  37111115 )973+(

املنامة – مملكة البحرين

اإعالن رقم )360( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل فروع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة 
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
اأحمد  يو�شف اأحمد من�شور حممد نا�شر املجيبل، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )يو�شف 
من�شور املجيبل(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 42869، طالبا حتويل الفروع التالية من موؤ�ش�شته، وهي:

- الفرع 14 وامل�شمى )كابيتا ل�شترياد وت�شدير وبيع املالب�س اجلاهزة(، امل�شجل مبوجب القيد 
رقم 42869/14، 

اآلت املطابع يف موقع املحل(،  اأجهزة ومعدات  واإ�شالح  الفرع 15 وامل�شمى )ر�شمي ل�شيانة   -
امل�شجل مبوجب القيد رقم 42869/15،

- الفرع 19 وامل�شمى )كابيتا خلدمات تو�شيل الوجبات وامل�شرتيات(، امل�شجل مبوجب القيد رقم 
،42869/19

- الفرع 23 وامل�شمى )اأن�شو خلدمات ت�شليم الزهور(، وامل�شجل مبوجب القيد رقم 42869/23،
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- الفرع 24 وامل�شمى )يو�شفي ل�شترياد وت�شدير وبيع اأجهزة الإنذار املبكر(، امل�شجل مبوجب 
القيد رقم 42869/24،

مبوجب  امل�شجل  بالتجزئة(،  والت�شالت  املعلومات  معدات  لبيع  )كابيتا  وامل�شمى   27 الفرع   -
القيد رقم42869/27،

لت�شبح �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره مائتا )200( دينار بحريني، مملوكة 
لل�شيد/ يو�شف اأحمد من�شور حممد نا�شر املجيبل وال�شيد/ جعفر اأحمد �شلمان حممد.

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

اإعالن رقم )361( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإلى �صركة ال�صخ�ض الواحد
اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
مكتب عبدالعال اخلليج للتدقيق، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
ال�شكل  تغيري  القيد رقم 13466، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  واإخوانه ذ.م.م(،  ال�شاهني  �شاهني  )را�شد 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد وبراأ�شمال مقداره مائة وخم�شون األف  القانوين لل�شركة وذلك بتحويلها 
)150،000( دينار بحريني، وذلك بعد تنازل جميع ورثة املرحوم/ �شاهني �شقر �شاهني �شاهني عن 
جميع ح�ص�صهم يف �ل�صركة �إلى جمموعة �صركات �صاهي �ص.م.ب مقفلة وذلك ملز�ولة ن�صاط ت�صييد 

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

اعالن رقم )362( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيدة/ اأمــل علي جمعه ح�شن الغوا�س، �شاحبة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )الكهف الأبي�س 
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للخ�شراوات والفواكه(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 77715، طالبة حتويل الفرع الثاين من املوؤ�ش�شة، 
والذي يحمل ا�شم )الكهف الأبي�س لكي وغ�شيل املالب�س(، اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة وبراأ�شمال 
مقداره مائة )100( دينار بحريني ، واإدخال �شركة )بوراكاى للت�شويق �س.�س.و( ملالكتها ال�شيدة/ 
اأمل علي جمعه ح�شن الغوا�س، �شريكة فيها، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )الكهف الأبي�س لكي 

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

اإعالن رقم )363( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية
اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
ال�شيد/ مريزا عبدالر�شول حممد  ملالكها  للمقاولت(،  ا�شم )هنا هنا  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة 
املوؤ�ش�شة  الفرع رقم 4 من  القيد رقم 16400، طالبة حتويل  امل�شجلة مبوجب  الطوا�س،  عبدالر�شول 
امل�شمى )مركز الطوا�س العقاري( اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره مائة )100( 

دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ حممد مريزا عبدالر�شول حممد الطوا�س �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.                                                                                           واملربِّ

اإعالن رقم )364( ل�صنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �صركة ذات م�صئولية حمدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
موؤ�ش�شة العتماد ال�شت�شارية، نيابة عن ال�شيد/ اإبراهيم ح�شني اأحمد العمادي مالك املوؤ�ش�شة الفردية 
ال�شكل  تغيري  طالبني  رقم24507،  القيد  مبوجب  امل�شجلة  لل�شيارات(،  العمادي  )خدمات  امل�شماة 
القانوين للفرع رقم )1( من املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون 
األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ANISH SIVADASAN الهندي اجلن�شية �شريك معه 
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يف ال�شركة، وذلك وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 
.2001

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

اإعالن رقم )365( ل�صنة  2016
ب�صاأن اإ�صهار انتهاء اأعمال ت�صفية

�صركة )داو البحرين القاب�صة ذ.م.م(
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
املحدودة  امل�شئولية  ذات  ل�شركة  القانوين  امل�شفي  باعتبارها  اي�شت،  ميدل  تو�س  اند  ديلويت  �شركة 
انتهاء  اإ�شهار  رقم 79384، طالبًة  القيد  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  القاب�شة  البحرين  )داو  امل�شماة 
باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                             
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.                                                                                           واملربِّ
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ملخ�ض عقد �صركة
�سركة حممود احمد يو�سف فخرو واولده ذ.م.م

�صركة ذات م�صئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة حممود احمد يو�شف فخرو واولده ذ.م.م 
رقم القيد: 99987                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/30  
مدة ال�صركة: غري حمددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
نع منتجات املخابز اأغرا�ض ال�صركة: �شُ

 اأن�شطة خدمات الأطعمة وامل�شروبات - املطاعم املخ�ش�شة للخدمات ال�شياح.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -        

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- اأحمد حممود احمد يو�شف  فخرو                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%50(
2- حممود احمد يو�شف   فخرو         )بحريني 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 بالتوقيع: 
1- اأحمد حممود احمد يو�شف  فخرو                         )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- حممود احمد يو�شف   فخرو                                      )بحريني اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض الإدارة:
1- اأحمد حممود احمد يو�شف  فخرو                         )بحريني اجلن�شية(        الع�شو املنتدب
2- حممود احمد يو�شف   فخرو                            )بحريني اجلن�شية(               رئي�س جمل�س الدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
واي كيه املوؤيد لتجارة الألعاب ذ.م.م

�صركة ذات م�صئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: واي كيه املوؤيد لتجارة الألعاب ذ.م.م
رقم القيد: 100015                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/5/31  
مدة ال�صركة: غري حمددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: جتارة/بيع الألعاب واللنّعب.

اأ - النقدي: - 50000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- اآمال يو�شف خليل   املوؤيد                         )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )%9.8(
2- �شلوى يو�شف خليل   املوءيد          )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )%9.8(
3- عائ�شه احمد ابراهيم   املوءيد     )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )62(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6200( الن�شبة )%12.4(
4- فاروق يو�شف خليل   املوؤيد         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )144(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )14400( الن�شبة )%28.8(
5- فريد يو�شف خليل   املوؤيد          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )98(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9800( الن�شبة )%19.6(
6- ليلى يو�شف خليل   املوؤيد          )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )%9.8(
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7- منى يو�شف خليل   املوؤيد            )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )%9.8(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- فاروق يو�شف خليل   املوؤيد                        )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- فريد يو�شف خليل   املوؤيد                                     )بحريني اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض الإدارة:
مدير اجلن�شية(         )بحرينية  املوؤيد                          خليل  يو�شف  اآمال   -1
املوءيد                           )بحرينية اجلن�شية(               مدير 2- �شلوى يو�شف خليل  
3- فاروق يو�شف خليل   املوؤيد               )بحريني اجلن�شية(           رئي�س جمل�س الدارة
4- فريد يو�شف خليل   املوؤيد                          )بحريني اجلن�شية(    نائب رئي�س جمل�س الدارة
5- ليلى يو�شف خليل   املوؤيد                          )بحرينية اجلن�شية(                                      مدير
6- منى يو�شف خليل   املوؤيد                          )بحرينية اجلن�شية(                       الع�شو املنتدب
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ملخ�ض عقد �صركة
�سركة بوك مارك لال�ست�سارات التعليمية ذ.م.م

�صركة ذات م�صئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة بوك مارك لال�شت�شارات التعليمية ذ.م.م
رقم القيد: 100042                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/1  
مدة ال�صركة: غري حمددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة دعم التعليم.

اأ - النقدي: - 200 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:
�صقة 1     مبنى 2750         طريق 3649        ال�صيف

هاتف: 77229945و 36655223  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- اأ�شامة حممد عبداهلل حممد  املطوع                         )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )%75( اإجمايل احل�ش�س )150(  عدد احل�ش�س )3(     قيمة احل�شة )50(       
2- �شيدودين �شاهد ح�شني          )هندي اجلن�شية(

الن�شبة )%75( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- اأ�شامة حممد عبداهلل حممد  املطوع                        )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(
2- �شيدودين �شاهد ح�شني                                    )هندي اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�صاء جمل�ض الإدارة:
1- اأ�شامة حممد عبداهلل حممد  املطوع                        )بحريني اجلن�شية(        مديد
مدير اجلن�شية(                )هندي  ح�شني                            �شاهد  �شيدودين   -2
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ملخ�ض عقد �صركة
كلني �سوبرييور �ض.�ض.و 

ملالكها �سامي مكي عبداهلل �سلمان ال�سيخ
�صركة ذات م�صئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: كلني �شوبرييور �س.�س.و ملالكها �شامي مكي عبداهلل �شلمان ال�شيخ
رقم القيد: 100046                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/1  
مدة ال�صركة: غري حمددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: موؤ�ش�شات  ووكالت الدعاية والإعالن.

اأ - النقدي: - 50000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
�شامي مكي عبداهلل �شلمان  ال�شيخ                         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )1000(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )50000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
�شامي مكي عبداهلل �شلمان  ال�شيخ                        )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض الإدارة:
�شامي مكي عبداهلل �شلمان  ال�شيخ                        )بحريني اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
ويل�سون�ض �سريفي�سيز �ض.�ض.و ملالكها جوزيف �سوريكافونكال

�صركة ذات م�صئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: ويل�شون�س �شريفي�شيز �س.�س.و ملالكها جوزيف �شوريكافونكال
رقم القيد: 100045                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/1  
مدة ال�صركة: غري حمددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: اأن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�شناعي الأخرى

التنظيف العام للمباين
الأن�شطة املتعلقة بخدمة و�شيانة جتميل املواقع

ت�شييد املباين.

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

عنوان ال�صركة:  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
جوزيف �شوريكافونكال                         )اإمريكي 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 بالتوقيع: 
1- جوزيف �شوريكافونكال                         )اإمريكي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-                                     )هندي اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض الإدارة:
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(         )اإمريكي  �شوريكافونكال              جوزيف   -1
املنتدب الع�شو  اجلن�شية(                )هندي                              -2
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ملخ�ض عقد �صركة
�صركة ليدرز لإك�ص�صوارات ال�صيارات ذ.م.م

�صركة ذات م�صئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ليدرز لإك�ش�شوارات ال�شيارات ذ.م.م
رقم القيد: 100044                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/1  
مدة ال�صركة: غري حمددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: جتارة/بيع قطع غيار املركبات ذات املحركات وملحقاتها.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- ثريا حممد حممود   الغريب                        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )%51(
2- عبداهلل حممد حممود الغريب          )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )%49(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- ثريا حممد حممود   الغريب                         )بحرينية اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفردة(
2- عبداهلل حممد حممود الغريب          )م�شري اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض الإدارة:
1- ثريا حممد حممود   الغريب                        )بحرينية اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الدارة
2- عبداهلل حممد حممود الغريب                           )م�شري اجلن�شية(               نائب رئي�س جمل�س الدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
�سركة �سيافة �سي�سم للتنظيفات ذ.م.م.

�صركة ذات م�صئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة �شيافة �شي�شم للتنظيفات ذ.م.م.
رقم القيد: 100051                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/1  
مدة ال�صركة: غري حمددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة:- اأن�صطة تنظيف املباين والتنظيف ال�صناعي الأخرى - مقاولت تنظيفات 

املباين
اأ - النقدي: - 10000 راأ�سمال ال�سركة:  

ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- �سكينة خليل ابراهيم علي حممد اخلال�ض                         )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )45(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4500( الن�شبة )%45(
2- عائ�شة اأحمد ح�شن  علي جناحي          )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )55(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5500( الن�شبة )%55(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- �سكينة     خليل ابراهيم علي حممد اخلال�ض                         )بحرينية اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفردة(
2- عائ�شة اأحمد ح�شن  علي جناح                                     )بحرينية اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�صاء جمل�ض الإدارة:
1- �سكينة خليل ابراهيم علي حممد اخلال�ض                         )بحرينية اجلن�شية(        ع�شو جمل�س الدارة
2- عائ�شة اأحمد ح�شن  علي جناح                                     )بحرينية اجلن�شية(               ع�شو جمل�س الدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
ال�صعدون لتوظيف الأيدي العاملة �ض. �ض. و 

 ملالكها كمال احمد ال�صعدون
�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: ال�شعدون لتوظيف الأيدي العاملة �س �س و  ملالكها كمال احمد ال�شعدون
رقم القيد: 100085                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/2  
مدة ال�صركة: غري حمددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: مكتب توظيف.

اأ - النقدي: - 50000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
كمال احمد ح�شن احمد  ال�شعدون                        )بحريني 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 بالتوقيع: 
كمال احمد ح�شن احمد  ال�شعدون                        )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض الإدارة:
كمال احمد ح�شن احمد  ال�شعدون                        )بحريني اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الدارة
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ملخ�ض عقد �صركة
 �صركة بي اآي ام دراجون كيت�صن وير فرينت�صر ذ.م.م

�صركة ذات م�صئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: .�شركة بي اآي ام دراجون كيت�شن وير فرينت�شر ذ.م.م
رقم القيد: 100084                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/2  
مدة ال�صركة: غري حمددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�صركة: جتارة/بيع الأثاث املنزيل

جتارة/بيع  الأدوات املنزلية وامل�شغولت اليدوية املتنوعة )اأدوات ا
جتارة/بيع الأثاث املنزيل.

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

عنوان ال�صركة:  
�شقة 309     مبنى 44441        طريق 6347         املحرق

الهاتف: 39777721

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- مانفان زانغ                        )�شيني اجلن�شية(

الن�شبة )%20( اإجمايل احل�ش�س )200(  عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       
2- هوي �شيو         )�شيني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )16(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )800( الن�شبة )%80(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(            )�شيني  �شيو                          هوي 

اأع�صاء جمل�ض الإدارة:
مدير اجلن�شية(         )�شيني  زانغ                مانفان   -1
مدير اجلن�شية(                )�شيني  �شيو                            هوي   -2
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ملخ�ض عقد �صركة
�صركة ليز اإدارة وال�شم�شرة )�س.�س.و( 

 ومالكها في�شل ترافتته �شركة ال�شخ�س الواحد
�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �سركة ليز اإدارة وال�شم�شرة )�س.�س.و(  ومالكها في�شل ترافتته �شركة ال�شخ�س 
الواحد

رقم القيد: 100082                                        
تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/2  

مدة ال�صركة: غري حمددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

اأغرا�ض ال�صركة:  عقود ال�شم�شرة ال�شلعية 
اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة.

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

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1-                          )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )%25(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

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

اأع�صاء جمل�ض الإدارة:
الدارة جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(         )هندي                             -1
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ملخ�ض عقد �صركة
�صركة روكفورد للخدمات 

وملالكها ابراهيم حممد زاهور ابراهيم غالم �سوندي 
�صركة ال�صخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة روكفورد للخدمات وملالكها ابراهيم حممد زاهور ابراهيم غالم �شوندي
رقم القيد: 100087                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/2  
مدة ال�صركة: غري حمددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
. اأغرا�ض ال�صركة: ت�شييد املباين 

اأ - النقدي: - 20000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�صركة:
�صقة 13      مبنى 77        طريق 360           املنامة            �ض.ب: 21462

الهاتف:33610055  

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
ابراهيم حممد زاهور ابراهيم غالم  �شوندي                       )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )200(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )%100(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
ابراهيم حممد زاهور ابراهيم غالم  �شوندي                       )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�صاء جمل�ض الإدارة:
ابراهيم حممد زاهور ابراهيم غالم  �شوندي                       )بحريني اجلن�شية(        مدير
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ملخ�ض عقد �صركة
ابو �سفر لالن�ساءات - �سركة ت�سامن لأ�سحابها 
عبدالعزيز حممد ال�صبيعي ومنال ح�صني ابوزياد

�صركة ت�صامن

ا�سم ال�سركة: ابو �شفر لالن�شاءات - �شركة ت�شامن لأ�شحابها عبدالعزيز حممد ال�شبيعي ومنال 
ح�شني ابوزياد

رقم القيد: 100121                                        
تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/4  

مدة ال�صركة: غري حمددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

اأغرا�ض ال�صركة: التنظيف العام للمباين 
ت�شييد املباين 

اأن�شطة الت�شييد املتخ�ش�شة الأخرى.

اأ - النقدي: - 2000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -        

ال�صركاء ون�صبة م�صاهمتهم:
1- عبدالعزيز حممد �شالح احمد  ال�شبيعي                         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )30(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )%50(
2-منال ح�شني علي عبدالقادر  ابوزياد        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )30(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )%50(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- عبدالعزيز حممد �شالح احمد  ال�شبيعي                         )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2-منال ح�شني علي عبدالقادر  ابوزياد        )بحرينية اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�صاء جمل�ض الإدارة:
1- عبدالعزيز حممد �شالح احمد  ال�شبيعي                         )بحريني اجلن�شية(        ع�شو جمل�س الدارة
2-منال ح�شني علي عبدالقادر  ابوزياد        )بحرينية اجلن�شية(               ع�شو جمل�س الدارة
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى: 6/1480/2016/14 
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: عي�شى علي اأحمد. بوا�شطة وكيله المحامي محمد عيد الح�شيني – اإدارة المحاكم/ 
وزارة العدل. المدعى عليها/ رنيا قيا�س الدين علي ح�شن. الجن�شية/ بنغالية مجهولة العنوان. 

مو�شوع الدعوى/ الطالق. 
 لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها اإذا 
المحكمة  فاإن  2016/9/29م  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  لها  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم 

�شوف ت�شير بحقها بما يق�شي به ال�شرع الحنيف ليعلم.
قا�صي املحكمة الكربى ال�صرعية ال�صنية الثانية

رقم الدعوى: 7/17840/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

 CRISTOPHER المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
PIA IBARRA. الرقم ال�شخ�شي: 870329529. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 92.2 دينارًا مع 

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

جل�شة 19-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 2/19079/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

 WADUD عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 369.613 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .830755420 ال�شخ�شي:  الرقم   .ABDUL MOZID

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

جل�شة 19-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/21097/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: جواد ال�شيد 
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 113.407 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791205355 ال�شخ�شي:  الرقم  جواد.  علوي  جعفر 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 9 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
19-06-2016 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى: 5/01912/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   .840273681 ال�شخ�شي  الرقم   .KAZI AMRAN HOSSAIN NAZRUL ISLAM

الدعوى: طلب مبلغ 251.211 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 19-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 6/15434/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
يو�شف احمد ح�شين جعفر محمد. الرقم ال�شخ�شي: 880204125. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 19-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 1/01282/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه: محمد 
رافع فريح المحجوب. الرقم ال�شخ�شي: 850906725. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.362 

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

جل�شة 19-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى: 1/02089/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليه: مراد محمد 
عبدالرحمن العمري. الرقم ال�شخ�شي: 840756801. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 120.187 

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

جل�شة 19-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 3/05573/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبه احمد ايوب احمد 
ال�شخ�شي 770811400.  الرقم  الركيبات.  ابراهيم �شيف اهلل مطرود  المدعى عليه:  حميد. 
مبنى 214 طريق ولي العهد مجمع 1014 الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468 دينارًا مع 

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

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/05354/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
VIVIAN GUANIO ALFONSO. الرقم ال�شخ�شي: 741047985. مبنى 627 �شقة 22 طريق 

3419 مجمع 334 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 348.735 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 3/05346/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
موفق احمد �شالح الفردي. الرقم ال�شخ�شي: 840511388. مبنى 783 طريق 8024 مجمع 550 
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اأتعاب  البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 336.332 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/05082/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 302 مجمع   229 طريق   1669 مبنى   .821311786 ال�شخ�شي:  الرقم   .BAHADUR MIYA

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 286.65 دينارًا مع 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/05592/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مبنى   .820210692 ال�شخ�شي  الرقم  جمال.  دين  محمد  احمد  مختار  احمد  �شردار  �شمائله 
12 طريق 446 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 307.102 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/05714/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

عليه:  المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
HERMANN STURE FORFANG. الرقم ال�شخ�شي: 83040002. مبنى 975 طريق 5710 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 87.29  الدعوى: طلب  اأمواج. مو�شوع  مجمع 257 جزر 
ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/05804/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: يو�شف ا�شحاق 
الدعوى: طلب  ب�شير محمد. مبنى 1075 �شقة 34 طريق 213 مجمع 1020 دم�شتان. مو�شوع 

مبلغ 84.419 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/03139/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعى  ال�شعلة  م�شعل عبدالنبي عبداهلل  عليه:  المدعى  فوده.  المدعي: عو�س محمد ح�شين 
عليها الثانية: �شركة برايميديا انترنا�شيونال. مبنى 98 �شقة 12 طريق 3901 مجمع 929 الرفاع 
ال�شرقي الرفاع – الحجيات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 9/1852/2016/04
بيع باملزاد العلني

عليه/  بالمحكوم  الخا�شة  الأغرا�س  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
موؤ�ش�شة تميم لتاأجير ال�شيارات التي تم حجزها في العنوان محل A/67 مبنى 57 طريق 635 
للمزايدة عليها في  مجمع 306 قرب ا�شواق ميدوي وقد حددت المحكمة تاريخ 2016/6/16 

مكانها والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
هاتف  العريفي  ح�شين  يو�شف  ح�شين  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)36005000( اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل اثناء اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 9/01852/2016/04.
قا�صي حمكمة التنفيذ الثالثة
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رقم الدعوى: 1/10094/2009/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعى  بور�شيد.  فرج  عي�شى  وكيله   .  MUHAMMAD SIDDIQUE MUHAMMAD:المدعي
مبنى 76 طريق 352  ال�شخ�شي: 01-000282.  الرقم  ر�شا.  اأكبر علي  �شركة محمود  عليها: 
مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 197 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/6/21 لنظر الدعوى فاأنها �شوف ت�شير في الجراءات فليعلم
قا�صي املحكمة ال�صغرى العمالية الولى

رقم الدعوى: 1/01895/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شاره اني�س محمد �شالح الرويعي. المدعى عليه: �شالون الوردة الحمراء، ثريا بنت 
ح�شين. رقم جواز ال�شفر: W 426821. مبنى 909 طريق 610 مجمع 1204 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/02764/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 MOHAMMED المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
FARUK MIAH SARKER. الرقم ال�شخ�شي 860353389 مبنى 1691 �شقة 103 طريق 704 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   258.125 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  كرباباد.   432 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
27-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/03117/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: ثريا خدري. 
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الرقم ال�شخ�شي: 790546434. مبنى 166 �شقة 61 طريق 4005 مجمع 340 المنامة. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 151.155 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 1/03114/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: فاطمة علي 
اأ�شغر ارجنك. الرقم ال�شخ�شي: 911101675. مبنى 1110 �شقة 13 طريق 219 مجمع 302 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 238.14 دينارًا مع 

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

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/02182/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

عليه  المدعى  ربيع.  مح�شن  من�شور  محمود  وكيلها  الحدي.  احمد  ناجي  زكيه  المدعية: 
انترديزاين اإنترنا�شيونال. الرقم ال�شخ�شي: 70954. مجمع 436 ال�شيف ل�شاحبتها فران�شي�س 
جانيت بونارد مريجوت- مكتب 23 مبنى 1029 طريق 3621. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 

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

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/03098/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه ابراهيم 
�شيف ناجي �شيف. الرقم ال�شخ�شي: 820908770. مبنى 4630 طريق 1225 مجمع 812 مدينة 
اأتعاب  عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 227.482 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 1/05140/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: الدار لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبه احمد ايوب احمد 
حميد. المدعى عليه: علي خلفان عبداهلل ال�شباري. الرقم ال�شخ�شي 861019865. مبنى 231 
الر�شوم  مع  دينار   4997 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   949 مجمع   95 طريق 

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

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/05442/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MYRNA CABRERA BERINGUELA. الرقم ال�شخ�شي 750578211 مبنى 210 �شقة 15 

طريق 99 مجمع 812 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468.214 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 7/09155/2015/02

تبلـيغ باحل�صــور
 STEVEN عليه  المدعى  الحايكي.  �شلمى عي�شى ح�شن  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
JAMES RANCOURT. الرقم ال�شخ�شي: 790463997. مبنى 984 �شقة 131 طريق 2417 

مجمع 324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 126.9 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

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

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 3/21275/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمود ابراهيم محمد ح�شن خاتم. الرقم ال�شخ�شي: 780709675. مبنى 1145 طريق 4454 
مجمع 644 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 261.032 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/05400/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

الرقم  الطراونة.  ابراهيم  احمد  علي  عليه:  المدعى  الحماده.  احمد  عبد  تركي  المدعي: 
ال�شخ�شي: 770115586. مبنى 1446 �شقة 12 طريق 2719 مجمع 912 الرفاع الغربي. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/06025/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: مجموعة العوجان التجاريه. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 336 مجمع   3605 �شارع   172 محل   .48557 ال�شخ�شي:  الرقم  الطيني.  الفرن  مطعم  عليه: 
العدلية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3249.17 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/00173/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

�شالح  عبدالكريم  وكيلها  العقارية.  واولده  العوجان  خالد  عبداللطيف  �شركة  المدعية: 
عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: ARULSELVAN SELVARATNAM. الرقم ال�شخ�شي: 
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790939258. مبنى 1975 �شقة 11 طريق 436 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
4860.261 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 7/20270/2015/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: موؤ�ش�شة ال�شرق الو�شط لتجارة الغدية. وكيلها ح�شن علي اإ�شماعيل. المدعى عليها: 
هبه �شالح الدين محمد ادري�س بالل. الرقم ال�شخ�شي: 8412109000. مبنى 1182 ب طريق 

719 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي �شاحبة هبه دريم لالأ�شماك الطازجة
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 85.1 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 7/02203/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة بتلكو. المدعى عليها: فاطمة محمود عبداللطيف احمد. مبنى 206 طريق 102 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 268.482  الدعوى: طلب  مو�شوع  المحرق.   216 مجمع 

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

جل�شة
26-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/00852/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 .JOWEL MOLLAH NANDU MOLLAH عليها:  المدعى  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
مبنى 396 طريق 3710 مجمع 337 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 216.73 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/02018/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى علغ�شان فخري مو�شى خليل المعاني. مبنى 613 �شقة 
الر�شوم  مع  دينارًا   226.42 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   929 مجمع   360

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

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/02147/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: MUHAMMAD AFZAL. مبنى 626 طريق 1807 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   256.931 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع 

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

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/02138/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: وليد قا�شم �شالح حيدرة العمري. مبنى 3732 
مع  دينارًا   433.687 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   907 مجمع   2761 طريق 

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

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 9/02143/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: محمد ابراهيم عبداهلل عي�شى ال�شبيعي  مبنى 
421 طريق 412. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.994 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/02141/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 .MARIA MILAGROS CAMACHO ELONA :المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه
مبنى 1035 طريق 1403 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 233.826 دينارًا مع 

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

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/02360/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 927 مبنى  الجازي.  فهد جارد عر�شان  ه�شام  عليه:  المدعى  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
طريق 2802 مجمع 72. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 741.538 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/01610/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. المدعى عليه: احمد محمد �شالح مح�شن المنت�شر. مبنى 122 
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�شقة 1 طريق 704 مجمع 207 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 82.057 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 1/02139/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شليمان ابراهيم احمد. مبنى 357 �شقة 12 طريق 1805 مجمع 318 المنامة مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 251.686 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 8/05576/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
الجمري. مبنى 2964 طريق 1615 مجمع 1216 مدينة حمد. مو�شوع  احمد من�شور  �شغرى 

الدعوى: طلب مبلغ 323.883 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/05159/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
احمد فوؤاد عبدالعظيم عيد. مبنى 3 طريق 2001 مجمع 320 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1021.006 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 7/04341/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 CARLO عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SECURATA VILLALONA. مبنى 4 طريق 1848 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 484.846 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/05677/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
RAJ KUMAR SAIN. مبنى 2204 طريق 647 مجمع 306 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 2/05727/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعى عليها: موؤ�ش�شة  يو�شف جا�شم.  يعقوب  للتنمية. وكيله محمود  البحرين  المدعي: بنك 
�شا�شان للتخلي�س الجمركي، ع�شام محمد عبدالرحيم عبدالرحمن. مبنى 3627 �شقة 9 طريق 
1862 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4084 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/05701/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن ابراهيم مو�شى ح�شن. مبنى 794 طريق 5316 مجمع 553 البديع  مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 266.507 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 9/05857/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  �شلماباد. مو�شوع  الدغيفج. مبنى 180 طريق 1406 مجمع 714  جا�شم حمود عبود 

طلب مبلغ 807.417 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 6/05854/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
لطيفة لمعفر. الرقم ال�شخ�شي: 760550220. مبنى 922 طريق 4316 مجمع 643 النويدرات. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 385.316 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى: 5/05880/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
اينا�س  عليها:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
المن�شف الغرياني. مبنى 819 �شقة 11 طريق 833 مجمع 408 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 87.633 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/05875/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 RAMIZ ALI المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه
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GULZAR AHMAD. مبنى 2300 طريق 8544 مجمع 985 ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 86.129 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/05874/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 ALDRIN المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليها 
SYLVESTER DONALD MENEZES. مبنى 176 �شقة 414 طريق 4005 مجمع 340 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 71 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/05843/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
المنامة. مو�شوع الدعوى:  SUNI KURUNGAMPOYIL. مبنى 397 طريق 407 مجمع 340 

طلب مبلغ 273.413 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/05820/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

عليه:  المدعى  الح�شيني.  عيد  محمد  وكيلها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
ح�شن علي عبدالوهاب ح�شين ال�شافي. مبنى 54 �شقة 12 مجمع 752 بوري مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 232.002 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 6/05837/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
HASAN CIFTCI. مبنى 85 طريق 35 مجمع 939 الرفاع ال�شرقي مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 5/04454/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: ال�شيد مرت�شى علوي 
يو�شف عي�شى. الرقم ال�شخ�شي: 790508915. مبنى 25 طريق 3 مجمع 606 الخارجية. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1186 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 3/05928/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

عليه: ح�شن  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
محمد عبا�س كمالي. �شقة 11357 طريق 814 مجمع 408 �شناب�س مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 27-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/20167/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. المدعى عليه: ALAMGIR HOSSAIN SELAMAT مبنى 2672 
الر�شوم  مع  دينار   281.754 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   306 مجمع   2565 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 28-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/16282/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

 NAR BAHADUR :المدعي: �شتي بنك. وكيلها فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
المنامة.   310 مجمع   1032 طريق   828 مبنى   .640170609 ال�شخ�شي:  الرقم   .GURUNG

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 846.603 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 28-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 4/05287/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شين ميرغني نقد ح�شن. مبنى 904 �شقة 33 طريق 4019 مجمع 340 المنامة

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 374.98 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 28-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/05283/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
RANA QAISER. مبنى 1599 طريق 2734 مجمع 327 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 28-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 9/06491/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: �شيتي بنك. وكيل المدعي: فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه: محمد 
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جواد عبدالوهاب علي. مبنى 1287 طريق 3957 مجمع 539 بني جمرة
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1173.88 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 

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

جل�شة 28-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/04453/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: رمزي قائد علي احمد 
من�شر. الرقم ال�شخ�شي: 840117493. مبنى 1240 طريق 719 مجمع 907 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 900 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 

28-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى: 1/03145/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 BABUJI عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
الرفاع   913 مجمع   1351 طريق   2528 مبنى   .820640310 ال�شخ�شي:  الرقم   .BANERJI

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 82.267  الدعوى: طلب  ال�شرقي. مو�شوع 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 12-10-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/03029/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 SUDHEESH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
VALIYA PURAKKAL KUTTY. الرقم ال�شخ�شي 810419203

مبنى 7 �شقة 55 طريق 821 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 208.84 دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 12-10-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/02827/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 AKHIL عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ASHOK. الرقم ال�شخ�شي: 900818425. مبنى 2269 �شقة 14 طريق 1145 مجمع 711 توبلي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 277.19 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 12-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/05589/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   650 مبنى   .910716412 ال�شخ�شي:  الرقم  باح�شوان.  عبداهلل  محمد  �شالم  احمد 
الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 170.311 دينارًا مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  1109 مجمع 927 

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

جل�شة 12-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/02440/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 RONALDO المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
 6329 طريق   32 �شقة   806 مبنى   .711235260 ال�شخ�شي:  الرقم   .CARLOS MANALAC

مجمع 363 بالد القديم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 277.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 12-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/19247/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: ار ار �شي ال�شرق الأو�شط. وكيلها ح�شين عقيل يو�شف احمد الح�شن. المدعى عليه: 
العي�س.  ابو   607 مجمع   1363 طريق   451 مبنى   .01-44216 ال�شخ�شي:  الرقم  جاهيكون. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 100 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 12-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/05370/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

عليه:  المدعى  خ�شير.  احمد  علي  فاطمة  وكيلتها  المعدات.  لتاأجير  امداد  موؤ�ش�شة  المدعية: 
 235 طريق   22 �شقة   2014 مبنى   .780512618 ال�شخ�شي:  الرقم   .SUNIL THANKAIAN

مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 328 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 12-10-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 4/03118/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد �شالح 
 253 مجمع   5305 طريق   2 �شقة   51 مبنى   .800708776 ال�شخ�شي:  الرقم  الحيدي.  �شنين 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   203.42 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  قاللي. 

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

جل�شة 12-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة



115
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016

رقم الدعوى: 2/02763/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ABID. الرقم ال�شخ�شي: 860646270. مبنى 1754 طريق 635 مجمع 306 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 257.823 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 12-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/8771/2011/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في راأ�س زويد والم�شجل 
عليهم:  بالمحكوم  والخا�س  رقم )121933(  والوثيقة  رقم )2003/9022(  المقدمة  بموجب 
1- الفرج للتجارة والخدمات. 2 - يعقوب علي محمد فرج. 3- يون�س علي محمد فرج وذلك في 

يوم 6/19/ 2016 على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره ــ/449190 دينارًا.
هاتف  الهاجري  عيد  اأحمد  الدللين/  مراجعة  المزايدة  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040(، عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691(، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان 
اأوقات  في  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو  هاتف )39465261( 

الدوام الر�شمي. 
وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04 

قا�صي حمكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 4/04589/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

ايوب  احمد  طيبه  وكيلتها  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  علي  لالإلكترونيات،  الدار  المدعية: 
احمد حميد. المدعى عليه: نادر بهمن اأكبر عبدالر�شا. الرقم ال�شخ�شي: 730401049

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1612 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 21-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى: 4/06374/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبه احمد ايوب احمد 
حميد. المدعى عليه: خالد عبدالرحيم غلوم حاجيه. الرقم ال�شخ�شي 740605178. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 1118 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية التا�شعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 2/06702/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبه احمد ايوب احمد 
مو�شوع   .900103191 ال�شخ�شي  الرقم  محمد.  عو�س  يا�شين  محمود  عليه:  المدعى  حميد. 

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

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى: 4/10889/2015/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليه �شركة 
يوم  في  ذلك   316 مجمع   365 طريق   2001 �شقه   1 مبنى  وعنوانها  ذ.م.م  للمطاعم  بارتنرز 

2016/6/6 والأغرا�س هي: ح�شب الك�شف المرفق.
هاتف  قراطة  علي  يو�شف  عبداهلل  الدلل  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
33109691 اأو ادارة التنفيذ بوزارة العدل في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ رقم 

.4/10889/2015/04
قا�صي حمكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 6/8771/042011
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني العقار الكائن في راأ�س زويد والم�شجل 
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بموجب المقدمة رقم )1991/3935( والوثيقة رقم )67410( والخا�س بالمحكوم عليهم: 1- 
الفرج للتجاره والخدمات. 2 - يعقوب علي محمد فرج. 3- يون�س علي محمد فرج. وذلك في يوم 

2016/6/19 على اأن يبداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شي وقدره ـ/675000 دينارًا.
هاتف  الهاجري  عيد  اأحمد  الدللين/  مراجعة  المزايدة  في  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)36700040(، عبداهلل يو�شف قراطة هاتف )33109691(، عبداهلل جعفر عبدالروؤوف فردان 
اأوقات  في  والأوقاف  ال�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو  هاتف )39465261( 

الدوام الر�شمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 6/08771/2011/04.
قا�صي حمكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 4/332/2016/14
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: محمد نجيب اأحمد التيتون. رقمه ال�شخ�شي:540302775. جن�شيته: بحريني.
وكيله اأحمد جا�شم عبداهلل. المدعى عليها: �شديقة عي�شى علي جمعة. جن�شيتها: كويتية

رقمها ال�شخ�شي 640111262. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.
الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة   لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية 
باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكيال ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2016/10/19م، 

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

رقم الدعـوى: 7/6339/2007/02
بيع باملزاد العلني

للعقار  العلني  بالمزاد  للبيع  و�شعها  عن  الأولى  الغرفة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن 
الم�شجل بموجب الوثيقة رقم 125800 والم�شجل بالمقدمة رقم 2004/11491 الكائن بعراد 

والآيل ملكيته اإلى عبدالح�شين عبدالرحمن وغيره. 
يو�شف  الدلل  يراجع  اأن  والمزايدة  ال�شراء  على  المزاد  في  رغبة  لديه  من  كل  فاإن  لذا 
رقم  الدعوى  في  -/135000دينار  عن  يزيد  اأن  على  المحكمة  كتاب  قلم  اأو  المحميد،  علي 

7/6339/2007/02 على اأن تكون جل�شة المزاد يوم الأربعاء الموافق 2016/6/10
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى

رقم الدعوى: 1/04800/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: ادارة اموال القا�شرين. المدعى عليه: ار�شينال�س للت�شميم للهند�شي. مبنى 1877 
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�شقة 32 طريق 4242 مجمع 321 المنامة ل�شاحبها ال�شيد فوؤاد محمود محمد �شرف. مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 2880 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 16-06-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 7/03478/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعى  المدعي: عي�شى فرج ارحمه ال بور�شيد. وكيلتها �شالحه عي�شى فرج ارحمه بور�شيد 
 3314 طريق   503 مبنى   .560721200 ال�شخ�شي:  الرقم  مظفر.  ر�شول  عبادي  عليه  عليها: 
والم�شاريف  الر�شوم  دينار مع  الدعوى: طلب مبلغ 830  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع  مجمع 933 

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

جل�شة 16-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/04249/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: احمد علي عبداهلل القودري. وكيلته ابت�شام محمد جعفر ال�شباغ. المدعى عليه زياد 
ال�شخ�شي: 760410658. مبنى 1479 �شقة 21 طريق 2626  الرقم  فالح �شياح ال�شبيحات. 
مجمع 929 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 16-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/03825/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 985 مجمع   8544 طريق   2300 مبنى   .820244244 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAKIR RASHID

ال�شخير. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 303.636 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 16-06-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 1/03467/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
معاذ عبدالحق احمد فوؤاد ح�شن. الرقم ال�شخ�شي: 850670438. مبنى 2226 طريق 4444 
مجمع 244 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 316.533 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 16-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/20587/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

ح�شن  عليه  المدعى  رفيع.  جا�شم  غازي  فريد  وكيله  فخرو.  را�شد  علي  محمد  حمد  المدعي: 
جمعه عامر احمد المهزع، SULEMAN KHAN. �شقة 11 طريق 4521 مجمع 245 عراد �شاحب 
الر�شوم  المبتكرون لالإن�شاء - مدخل 1329. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينار مع  دار 

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

جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 7/01763/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 PRASEED المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
KUMAR ULLERI. الرقم ال�شخ�شي: 670523887. �شقة 22 طريق 623 مجمع 306 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 305.374 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 9/01999/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   1234 مبنى   .900715529 ال�شخ�شي:  الرقم  الحباب.  ب�شيب�س  وح�س  اربيع  م�شعل 
2714 مجمع 927 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1050.119 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/02292/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ABDUL MANNAN ALI AZZAM. الرقم ال�شخ�شي: 841143269. مبنى 2558 طريق 2462 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   257.362 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   324 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.     

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

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/20184/2015/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 710026641. مبنى 2478 طريق 604 مجمع 806  الرقم  فرج مبارك حمد عيد. 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1105.004 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/02650/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 RASEL عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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 1691 مبنى   .861242130 ال�شخ�شي  الرقم   .KHONDOKAR HARUN KHONDOKAR

�شقة 508 طريق 432 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 255.735 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/01596/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
عبير يو�شف علي عثمان دراج. الرقم ال�شخ�شي: 820701432. مبنى 694 طريق 821 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   272.257 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  واديان.   608

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

جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/01260/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 JAHIRUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه 
ALAM HAJI MOSTAFA HAJI MOSTAFA MIAH. الرقم ال�شخ�شي: 800551206. مبنى 

500 طريق 516 مجمع 255 قاللي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 106.759 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/02177/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: جرانت ثورنتون، عبدالعال. وكيلها محمد عي�شى علي كاظم التاجر. المدعى عليها: 
�شركة كوبتك�س العالمية. مبنى 348 �شقة 21 طريق 4913 مجمع 449 القدم مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 580 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/02134/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعى عليه: عادل عبدالكريم  اأحمد عياد.  وكيله علي  داود.  �شلمان  المدعي: محمد مهدي 
�شلمان جا�شم. مبنى 686 طريق 2913 مجمع 729 جرداب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2683.5 

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

جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/02224/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: عبدالحميد عبدالمح�شن علي الخليفة. وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: 
الماجد لالأيدي العاملة. مبنى 106 �شقة 113 طريق عبدالرحمن جا�شم مجمع 331 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/06198/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليهم: محمد ح�شن محمد المال، عادل 
ح�شن محمد المال، علي ح�شن محمد المال، عبدالله ح�شن محمد المال، نجاة ح�شن محمد 

المال، زهره ح�شن محمد المال، �شفيقه ح�شن محمد المال، اأني�شة ح�شن محمد المال
مبنى 639 طريق 992 مجمع 209 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3583.745 دينارًا 

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

جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 1/01363/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه را�شد 
�شند را�شد ابراهيم الهرم�س. الرقم ال�شخ�شي: 930804104. مبنى 3761 طريق 2181 مجمع 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينار مع  الدعوى: طلب مبلغ 902  721 جدعلي. مو�شوع 

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

جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/20543/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه ال�شيد 
مجمع   619 طريق   1450 مبنى   .530110601 ال�شخ�شي:  الرقم  احمد.  �شالح  عدنان  جالل 
1205 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 83.591 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/20456/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طريق   1016 مبنى   .800701216 ال�شخ�شي:  الرقم  العرادي.  ابراهيم  محمد  جا�شم  عي�شى 
4237 مجمع 242 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 262.816 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/03866/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: خليل بن ابراهيم كانو. وكيلته فاطمة ح�شن الحواج. المدعى عليها: خدمات �شفينة 
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القر�شان. مبنى 780 �شقة 12 طريق 433 مجمع 104 الحد �شاحبها عبا�س علي ح�شن علي. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 900 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 8/06839/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعي: محمد امين عبداهلل محمد محمدي. وكيله اأحمد عي�شى ال�شمالن. المدعى عليه احمد 
 743 مجمع   49 طريق   26 مبنى   .600045242 ال�شخ�شي:  الرقم  الكواري.  علي  يو�شف  �شعد 
�شند. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 560 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 2 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
26-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية

رقم الدعوى: 4/05810/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

ح�شين  عليه:  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تيلكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
عبدعلي عبدالوهاب محمد مرهون. الرقم ال�شخ�شي: 910607494. مبنى 51 طريق 44 مجمع 
644 النويدرات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 78.133 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 28-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/05430/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
كبرى جا�شم عبدالجليل عبدالنبي. الرقم ال�شخ�شي: 770109225. مبنى 197 �شقة 12 طريق 
الر�شوم  مع  دينارًا   537.403 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   813 مجمع   1301

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 28-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 7/02573/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
ا�شراء  المدعى عليها  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
مح�شن محمد ال�شيد محمد. الرقم ال�شخ�شي: 940100215. مبنى 579 طريق 3813 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   203.589 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدراز.   538

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

جل�شة 28-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/02436/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 NISHANTHA المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
JAYASINGHE JAYASINGHEGE. الرقم ال�شخ�شي 701129034. مبنى 4052 طريق 469 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   279.666 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  القرية.   604 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 28-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/04702/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: زينب علي نعمت اهلل الق�شاب
�س.ت: 201604470. مجمع 330 المنامة �شاحبة موؤ�ش�شة زينب علي نعمت اهلل الق�شاب - 
مكتب 32 مبنى 1150 طريق 3020. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1068.229 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثانية للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 28-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/02785/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: نافع للحا�شب اللي. وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف. المدعى عليه: محمد علي جامع 
الرفاع   924 مجمع   2304 طريق   224 مبنى   .920911927 ال�شخ�شي:  الرقم  العقل.  مو�شى 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   393.3 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي. 

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

جل�شة 28-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/05971/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة فير للتجارة وال�شيانة. وكيلتها بتول نا�شر علي ابراهيم نا�شر. المدعى عليها: 
�شكة ب�شم اهلل للمقاولت والتجارة. مبنى 11947 طريق 421 مجمع 704 �شلماباد �شندوق بريد 
15217. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3518.95 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 28-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

رقم الطعــن:10/2016/424/4
تبليغ �صحيفة طعن 

الطاعن: �شالح علي �شالح وغيره. وكيله ح�شن حيدر. المطعون �شـدة: في�شل �شعيد الزيرة. 
مبنى 1 �شارع 2253 مجمع 400. المطعون �شدها: ابت�شام �شعيد الزيرة. مبنى 127 �شارع 2344 

مجمع 423. المطعون �شدهم: ورثة المرحوم غازي �شعيد الزيرة
مبنى 127 �شارع 2344 مجمع 423. طلبات الطاعــن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد 
القانوني. وفي المو�شوع بنق�س الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددا 
بالزام المطعون �شده الول قلم كتاب المحكمة ال�شغرى المدنية الولى الموقرة في مواجهة 
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المطعون �شدهم الآخرين بت�شليم الطاعنين �شورة تنفيذية كبدل فاقد للحكم الق�شائي  ال�شادر 
المدنية  الدعوى  الموقرة في  الولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  قبل  بتاريخ 1972/2/21 من 
رقم 1970/6376 والقا�شي ح�شوريا ب�شحة الفري�شة ال�شرعية رقم 1390/225هـ وباأن يعطي 
فيه  المطعون  الحكم  ونق�س  الفري�شة  بموجب  العار  الجفر  دولب  من  م�شتحقهم  الطاعنين 
واحالة الدعوى الى محكمة ال�شتئناف لتحكم في الدعوى من جديد. اإلزام المطعون �شدهم 

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

التمييز. ليعلم                                                       
وكيل حمكمة التمييز

رقم الدعوى: 8/05996/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
CATHRYN ANN PARKES. مبنى 110 طريق 59 مجمع 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 237.458 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 18-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 9/05768/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMAD MAMUN BILLAH RASHID. مبنى 2431 طريق 2316 مجمع 303 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 249.415 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 18-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 9/05763/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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BIPLOB TOFAZZAL. الرقم ال�شخ�شي: 840245254. مبنى 1349 طريق 2727 مجمع 327 

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244.65 دينارًا مع 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 18-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى
رقم الدعوى: 1/05350/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمد مناور علي الق�شاة. الرقم ال�شخ�شي: 671115464. مبنى 201 طريق 2902 مجمع 929 
الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 151.293 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 18-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 4/04351/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: �شامر ح�شن 
المحمود. الرقم ال�شخ�شي: 820577634. مبنى 260 �شقة 22 طريق 2007 مجمع 318 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 451.238 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 18-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى
رقم الدعوى: 2/05808/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
عليه:  المدعى  الحايكي.  عي�شى ح�شن  �شلمى  وكيلتها  البحرين.  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 
طريق   2543 مبنى   .860302300 ال�شخ�شي:  الرقم  المحرو�س.  احمد  مهدي  جميل  محمود 
11 مجمع 721 جدعلي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.081 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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



129
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016

جل�شة 18-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 9/06427/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: يو�شف محمد جا�شم بوعالي الرقم 
ال�شخ�شي: 560118996. مبنى 2431 طريق 569 مجمع 705 توبلى �شاحب موؤ�ش�شة بوعالي 
ل�شيانه المباني. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 665.37 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 4/05824/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

الرقم  علي.  ابراهيم  خليل  فاطمة  عليها:  المدعى  عبداهلل.  علي  عبداهلل  ح�شين  المدعي: 
الدعوى:  مو�شوع  المعامير   633 مجمع   3331 طريق   1077 مبنى   .8200204137 ال�شخ�شي: 

طلب مبلغ 600 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 8/05318/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعى  علي  عبدالوهاب  عبداللطيف  زهير  وكيله  مندكار.  عبا�س  ر�شا  علي محمد  المدعي: 
عليه: ZARINA GADZHIEVA. الرقم ال�شخ�شي: 201604851. فندق فني�شيا غرفة رقم 706 
بناية 387 طريق 1612 مجمع 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 785 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى
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رقم الدعوى: 9/06595/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعى  الحايكي  التجارية ذ.م.م. وكيلتها زينب عي�شى ح�شن  المدعية: �شركة في�شل ها�شم 
عليه: احمد جمال محمد محمود. الرقم ال�شخ�شي: 900628014. مبنى 1429 طريق 1823 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   680 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   813 مجمع 

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 9/22795/2014/02
تبلـيغ باحل�صــور

 FIDELYN ZARATE :المدعي: مطعم ار�س الهمبرجر. وكيلتها فاطمة خ�شير. المدعى عليها
جدحف�س.   426 مجمع   2621 طريق   6 مبنى   .751111520 ال�شخ�شي:  الرقم   .QUINTOS

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1428 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم التنفيذ: 2/1770/2016/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليها �شركة 
هون�شت البحرين الكويتية للتجارة والتكنولوجيا وعنوانها �شقة رقم 143 مبنى 3770 طريق 371 
2عدد  ثالجات  عدد7  هي:  والأغرا�س  يوم2016/6/30.  في  وذلك  حمد  مدينة   1203 مجمع 

4ميزان الكتروني عدد 1 اآلة لفرم اللحم عدد 1 اآلة لقطع اللحم عدد3خزانة حديد.
فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل �شالح يو�شف العو�شي هاتف )34027797( 
)36303606( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب ملف التنفيذ 

رقم 2/01770/2016/04.
قا�صي حمكمة التنفيذ
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رقم الدعوى: 3/6903/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف
حممد علي علي حممد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى محمد علي علي محمد الرقم 
ال�شخ�شي: 380004208. 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 2016/6/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 5/6902/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

بخيت �سعود مبخوت عمر
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى بخيت �شعود مبخوت عمر. 
الرقم ال�شخ�شي: 450109577. 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 2016/6/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/6830/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

زياد عبدالعزيز فتح اهلل احمد
اهلل  فتح  عبدالعزيز  زياد  المتوفى  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
احمد. الرقم ال�شخ�شي: 750306491. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
اأنه على كل  يوما، كما  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  بتقديم دعوى لدى هذه  يبادر  اأن  عليه 
من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/27 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/7920/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

هيا ح�صني خليفة ال�صوملي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفاة هيا ح�شين خليفة ال�شوملي
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باأية حقوق  اأو من يدعي  للمتوفى المذكور  ال�شخ�شي: 510103847. فعلى كل وارث  الرقم 
اأنه على كل  يوما، كما  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  بتقديم دعوى لدى هذه  يبادر  اأن  عليه 
من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/11 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/7833/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

اميان حممد عنرب مبارك
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفاة ايمان محمد عنبر مبارك 
الرقم ال�شخ�شي: 770108911. 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 2016/10/12 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/3858/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

�سامي احمد املناعي
الرقم  علي  المناعي  احمد  �شامي  تركة  فتح  عن  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 571103081. 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 2016/9/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/8170/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

نا�صر خملف ال�صطم عابدين
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى نا�شر مخلف ال�شطم عابدين. 
الرقم ال�شخ�شي: 580903621. 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 2016/10/13 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 2/2059/2010/02
فرز م�صتحق عقار

مهدي  جعفر  محمد  فاطمة  المدعي  بان  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
م�شتحق  بفرز  الحكم  فيها  طلبوا  وغيرهم  الع�شفور  محمد  جمعة  ورثة  �شد  غيره  الع�شفور 
من  ال�شاخورة  في  الكائنين  العقارين  من  اأ�شهم  ت�شعة  عامة  من  اأ�شهم  �شتة  البالغ  المدعين 
قدم  2009/10708و1528  رقم  للمقدمة  مربع  قدم   2288 المدعين  م�شتحق  والبالغ  المنامة 
والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  عليها  المدعى  باإلزام  والحكم   ،2009/5073 رقم  للمقدمة  مربع 
العقاري باإ�شدار وثيقة عقارية بذلك، اإلزام المدعى عليهم الر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب 

المحاماة.
فعلى من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم باأوجه اعترا�شه للمحكمة المذكورة لجل�شة 

2016/9/28 م�شفوعا بالم�شتندات.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 2/12441/2015/02
ا�صدار وثيقة العقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة بان المدعي وزير المالية والقت�شاد الوطني 
يمثلها جهاز ق�شايا الدولة �شد اإدارة الت�شجيل العقاري طلبوا فيها بالحكم: اوًل باإلزام المدعى 
عنها  ال�شادر   1977/6615 رقم  العقارية  للوثيقة  فاقد(  )بدل  جديدة  وثيقة  باإ�شدار  عليها 
المقدمة 1977/4219. ثانيًا: اإلزام المدعى عليه بت�شجيل العقار مو�شوع الدعوى با�شم لحكومة 

مملكة البحرين في �شجالته الر�شمية وفي وثيقة ملكية العقار
فعلى من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم باأوجه اعترا�شه للمحكمة المذكورة لجل�شة 

2016/9/28 م�شفوعا بالم�شتندات.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/2213/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

جناح ر�صا ابراهيم ب�صي�صو
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المرحومة نجاح ر�شا ابراهيم ب�شي�شو. 
الرقم ال�شخ�شي: 371001552. 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 2016/6/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 4/2213/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

ديب ح�صن عبيد
الرقم  ديب ح�شن عبيد.  المرحوم  تركة  فتح  ال�شاد�شة عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي: 350301026. 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 2016/6/14 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 2/18918/2015/02
تبليـغ باحل�صـور

المدعي: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. ممثل المدعي: جمال عي�شى احمد خليفه المال
المدعى عليها: �شركة ام بي ام علم فلورا ذ.م.م. مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: طلب اإلزام 
اأتعاب  ومقابل  والر�شوم  دينار   34036/642 وقدره  مبلغا  للمدعية  يدفع  باأن  عليه  المدعى 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/25.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 6/6589/2014/02
ا�صدار وثيقة العقار

�شعيد خلف  ال�شيد  علوي  ال�شيد  المدعي  باأن  ال�شاد�شة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
عي�شى. قد اأقام هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالب فيها الحكم باإ�شدار 
رقم  الوثيقة  بموجب  والم�شجلة  المنامة  من  الحمام  فريق  في  الكائنة  للحوطة  عقارية  وثيقة 

1356/198 والمقدمة رقم 1354/589.
فعلى كل من لديه اعترا�س على طلب المدعي اأن يتقدم اإلى هذه المحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/10/9 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 4/7735/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

يا�سر احمد حممد دروي�ض
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفى يا�شر احمد محمد دروي�س 
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الرقم ال�شخ�شي: 660015463. 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 2016/10/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/4317/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتويف

يو�سف حممد عبداهلل �سمل
تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي يو�شف محمد عبداهلل �شمل 
الرقم ال�شخ�شي: 510106277. 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 2016/9/29 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 8/21141/2014/02
ا�صدار وثيقة العقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعية خلود محمد زايد فرحان. قد اأقامت 
هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري طالبة فيها الحكم باإ�شدار وثيقة عقارية 
لت�شجيل العقار )قطعة ار�س( برقم 10014634 والمقام عليها وحده �شكنية رقم المنزل 3123 
الكائن بمدينة حمد بموجب الفري�شة القديمة رقم 2009/345 وال�شادرة بتاريخ 2009/5/18 

وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
اإلى هذه المحكمة بطلب م�شفوع  اأن يتقدم  فعلى كل من لديه اعترا�س على طلب المدعية 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/10/11 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/04469/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: فاطمة عبداهلل مكي ابراهيم خلف. وكيلها ا�شامه محمد علي اإبراهيم. المدعى عليه: 
مو�شوع   870601350 ال�شخ�شي:  الرقم  جناحي.  عبدالرحمن  عبداهلل  عبدالرحمن  محمد 
الدعوى: ديون. منطوق الحكم: حكمت المحكمة/ بعدم اخت�شا�س المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى 

واإحالتها بحالتها للمحكمة الكبرى المدنية لالخت�شا�س، واأبقت الف�شل في الم�شاريف.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 12 /10 /2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/14231/2013/02
 فتح دعوى تركة املتوفى

جا�سم يو�سف عبداللطيف �سويطر
�شويطر  عبداللطيف  يو�شف  جا�شم  تركة  فتح  عن  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

الرقم ال�شخ�شي: 671102826. 
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 2016/10/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعـوى: 1/3422/2016/02
اإثبات ملكية العقار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي احمد عبدالرحمن محمد بوب�شيت 
وكيله المحامي ر�شاد ال�شوربجي. قد اأقام هذه الدعوى �شد جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري 
 263/2012 برقم  القيد  لهبته  المدعي  اعت�شار  �شحة  ت�شجيل  بتثبيت  الحكم  فيها  طالبي 
المحررة بتاريخ 2012/7/16م، على ملكية العقار رقم 2451 الكائن في منطقة الرفاع ال�شرقي 

الم�شجل بالوثيقة رقم 46720، وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
المحكمة بطلب م�شفوع  اإلى هذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فعلى كل من 

باأوجه اعترا�شه وحددت المحكمة جل�شة 2016/10/12 موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/06981/2013/04
بيع باملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني الأغرا�س الخا�شة بالمحكوم عليه بيك�س 
ح�شب  هي:  والأغرا�س   2016/6/14 بتاريخ  وذلك   224 مجمع   2409 طريق   506 مبنى  اير. 

الك�شف المرفق.
منظور  الحفيظ  عبد  �شابر  �شعيد  الدلل/  مراجعة  ال�شراء  في  رغبه  لديه  من  كل  فعلى 
)39176004 و33221193( اأو مكتب التنفيذ باإدارة المحاكم في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب 
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ملف التنفيذ رقم 4/06981/2013/04.
قا�صي حمكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 3/06884/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: النا�شر لتاأجير معدات البناء. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: KUNJU PILLA SOMAN. الرقم ال�شخ�شي: 580214672 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 04-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 3/06951/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجير مواد البناء. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
ال�شخ�شي:  الرقم   .JAYADASAN THAZHATHUVEETTIL KRISHNAN عليه:  المدعى 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   192.5 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .500510105

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

جل�شة 04-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 6/07894/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 EMILY LAPAY عليها:  المدعى  الحايكي.  محمد  جا�شم  خليفه  احمد  المدعي: 
GENONSALAO. الرقم ال�شخ�شي: 710577664. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2500 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 04-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 4/06598/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: ح�شين بن عبد العزيز بن تركي القارة. المدعى عليه: الماجد لالأيدي العاملة الرقم 
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ال�شخ�شي: 34092-5. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2400 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 20-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة
رقم الدعوى: 6/19645/2015/02

تبلـيغ باحل�صــور
عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
DINESHKUMAR PARAVANPARAMPIL GOPI. الرقم ال�شخ�شي 770440398. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 555.38 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 21-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/03972/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

الودعاني  عبداللطيف  محمد  �شهام  وكيلته  الدو�شري.  اللطيف  عبد  محمد  جمعه  المدعي: 
الدو�شري. المدعى عليهم: )1( عبد الرحمن عي�شى اأحمد الدو�شري )2( �شلمان عي�شى احمد 
الدو�شري )3( لولوه عي�شى اأحمد الدو�شري )4( �شيخه عي�شى اأحمد الدو�شري )5( موزه عي�شى 

اأحمد الدو�شري )6( �شبيكه عي�شى اأحمد الدو�شري. مو�شوع الدعوى: فرز عقار 
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 20-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 7/03450/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مع  دينارًا   731.862 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .REYNANTE SALIDAGA MABINI

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 22-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 6/04025/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 SAFEER عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الر�شوم والم�شاريف  ALIYARU KUNJU. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 265.177 دينارًا مع 

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

جل�شة 22-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/03736/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   858.105 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الموالي.  �شالح  احمد  علي  احمد 

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

جل�شة 22-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 9/03140/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 ROBERT المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه
WILLIAM ROCHFORD . مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 79.7 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 22-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 5/23496/2014/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد جواد 
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علي محمد علي. الرقم ال�شخ�شي: 801007003. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287.777 دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 22-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 5/20450/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: �شركة 
الر�شوم  مع  دينارًا   330.638 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  للمقاولت.  ابراهيم  خليل  محمد 

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

جل�شة 22-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 1/11248/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

 GARETH عليه  المدعى  ابراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
 510.935 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .741240661 ال�شخ�شي:  الرقم   .IAN BLAKELEY

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

جل�شة 22-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�صة

رقم الدعوى: 4/03135/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: موؤ�ش�شة ال�شافي لتاأجير ال�شيارات ل�شاحبها محمد عبد اهلل �شيخ ال�شافي. وكيلها 
المعلم، عبدال�شالم  المدعى عليه: �شادق عبدعلي محمد احمد  الذوادي.  فهد يحيى دروي�س 
مو�شوع  الجاف(  الحو�س  )�شجن  والتاأهيل  ال�شالح  مركز  المعلم.  احمد  محمد  عبدعلي 

الدعوى: طلب مبلغ 7830 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  ال�شابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   
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جل�شة 20-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/06197/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ال�شروق للمقاولت العامة. 
رقم ال�شجل: 78570. �شقة 112 طريق 171 مجمع 413 الم�شلى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

24185.041 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 20-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/06421/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

رقم  للمقاولت  الطويلة  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شجل: 30958-04. مبنى 68 طريق 327 مجمع 321 المنامة �شاحبها ال�شيخ خالد بن �شلمان 
بن عبداهلل ال خليفه. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 13961.987 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 20-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 4/06522/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ال�شيخ �شلمان مبارك حمد ال خليفه. 
موؤ�ش�شة  المنامة �شاحب  مبنى 203 طريق 373 مجمع 306  ال�شخ�شي: 520073169.  الرقم 
الر�شوم  مع  دينار   11131.733 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الميكانيكية.  للمقاولت  ال�شمان 

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

جل�شة 20-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة
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رقم الدعوى: 1/17230/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

طناف  يون�س  عليه:  المدعى  ح�شاني.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  وكيله  بنك.  �شيتي  المدعي: 
الرفاع   949 مجمع   95 طريق   231 مبنى   .770453848 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شعدي.  مبروك 
ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5397.929 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 20-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/04698/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

مان�ش�شتر  خدمات  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
للتنظيفات. رقم ال�شجل: 43892. مبنى 2386 طريق 461 مجمع 304 المنامة �شاحبها �شادق 
عبد علي عبداهلل محمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 6087.207 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/01294/2004/02
تبلـيغ باحل�صــور

العي�شائي لالإلكترونيات المحدودة. المدعى عليها: �شركة كوربوري�شن  المدعية: �شركة محمد 
منطقة   300 مجمع  الأفالم  وتوزي  ال�شينما  لإدارة  الدانة  �شركة  انترنا�شونال،  كوميونيكي�شن 
مع  دينار   10000 مبلغ  طلب  الدعوى  مو�شوع  الحكومة.  �شارع  النور  بناية   22 مكتب  المنامة 

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

جل�شة 25-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
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رقم ال�ستئناف: 9/762/2016/03
رقم الدعـــوى: 3/9773/2015/02

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

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

بالح�شور لجل�شة 2016/06/26م.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الدائرة الثانية

رقم ال�ستئناف: 7/04065/2015/03
رقم الدعـــوى: 6/6866/2014/02

تبلـيغ باحل�صــور
ال�شوملي،  يو�شف  يعقوب  التجارية وكيلها عبدالرحمن  للت�شهيالت  البحرين  الم�شتاأنفة: �شركة 
مكتب 802 الطابق الثامن – بناية حوار ب – المنطقة الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شده/ �شادق 
محمد �شالح ابراهيم، �شقة 1 مبنى 11 ممر 601 مجمع 306. الحكم حكمت المحكمة وقبل 
الف�شل في ال�شكل والمو�شوع بندب الخبير المحا�شبي �شاحب الدور عبد الجواد محمد عطية 
اأبو م�شلم  تكون مهمته فح�س العالقة بين ال�شركة الم�شتاأنفة والم�شتاأنف �شده وبيان المبالغ 
التي قام الم�شتاأنف �شده ب�شدادها للم�شتاأنف بموجب اتفاقية التمويل المرفقة بالأوراق وتاريخ 
�ل�صد�د وتاريخ �لتوقف عن �ل�صد�د وقيمة �لأق�صاط �لتي لم ي�صددها ومقد�ر �لفو�ئد �لم�صتحقة 
عنها وفق �شعر الفائدة ما ورد في مقدمة التفاقية بال�شفحة الأولى منها وما اإذا كان المبلغ 
المطالب به 4829،317 ي�صمل �لأق�صاط �لتي لم يتم دفعها بجملة  �لفو�ئد �لتفاقية من عدمه 
اأوراق  اإليه الخ�شوم من  الدعوى وما ع�شى يقدمه  وللخبير في �شبيل ذلك الطالع على ملف 
و�شماع اأقوال الخ�شوم و�شهودهم ومن يلزم �شماعه بغير حلف يمين والنتقال اإلى كل مهمة يرى 
لزوم النتقال اإليها والح�شول على ما يلزم من اإفادات وبيانات وبالجملة القيام بكل ما يلزم 
الخبير  اأتعاب  اأمانة  لح�شاب  دينار   300 مبلغ  وحددت  بها  المكلف  الماأمورية  لمبا�شرة  قانونًا 
وكلفت الم�شتاأنف ب�شدادها وحددت جل�شة 2016/5/26 لنظر الدعوى بحالتها في حال عدم 
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قبل  تقريره  اإيداع  الخبير  وعلى  الأمانة  �شداد  لنظرها في حالة  نف�شها  ولجل�شة  الأمانة  �شداد 
الجل�شة المحددة باأ�شبوعين على الأقل و�شرحت بالطالع عليه من الخ�شوم فور اإيداعه وعلى 

قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم.
عنه  ينوب  من  اأو  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا   

بالح�شور لجل�شة 2016/06/26.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف: 3/1360/2016/03
رقم الدعـــوى: 9/1578/2013/02

تبلـيغ باحل�صــور
را�شد  الأول  �شده  الم�شتاأنف  �شد:  ح�شاني.  فريد  وكيله  ح�شن.  علي  علي  يا�شر  الم�شتاأنف: 
الم�شتاأنف  ال�شمالن،  احمد  وكيله  بريز.  �شي  مالك  اتحاد  مدير  ب�شفته  الينا  �شيف  �شلمان 
الثاني: فا�شل محمد ح�شين، �شقه11 مبنى 2160 طريق 5718  مجمع257 جزر امواج  �شده 
محرق، الم�شتاأنف �شده الثالث: جالل عبداهلل �شلمان كمال، �شقة41 مبنى2160 طريق5718 
مجمع257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شدها الرابعة �شميرة عبداهلل �شلمان، �شقة 44 مبنى 
2160 طريق 5718 مجمع257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شدها الخام�شة: فكريه �شعبان 
غالم، عنوانها �شقة31 مبنى2160 طريق5718 مجمع257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شدها 
امواج  جزر   257 مجمع   5718 طريق   2160 بمنى   23 �شقة  �شبيلين  ماري  ديردري  ال�شاد�شة: 
محرق، الم�شتاأنف �شده ال�شابع: هاري جوبال �شارما، �شقة 12 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 
 2160 مبنى   13 �شقة  �شلمان،  دروي�س  علي  الثامن:  �شده  الم�شتاأنف  اأمواج محرق،  257 جزر 
طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شده التا�شع: عبدالحميد جالل كيان، 
العا�شر:  �شده  الم�شتاأنف  محرق،  امواج  جزر   257 مجمع   5718 طريق   2160 مبنى   14 �شقة 
امواج محرق،  يو�شف عبدالرحمن، �شقة 26 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع257 جزر  ح�شن 
الم�شتاأنف �شده الحادي ع�شر: م�شرف علي الكواري، �شقة 46 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 
257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شده الثاني ع�شر: خالد في�شل محمد، �شقة 22 مبنى 2160 
ا�شماعيل  ريم  ع�شر:  الثالث  �شدها  الم�شتاأنف  محرق،  امواج  جزر   257 مجمع   5718 طريق 
الم�شتاأنف �شده  امواج محرق،  مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر   22 �شقة  عبداهلل، 
الرابع ع�شر توني جود بهير، �شقة 25 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج محرق، 
الم�شتاأنف �شده الخام�س ع�شر: يزلي دي ويت، �شقة 25 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 
التوثيق ويمثله وزير العدل ب�شفته  ال�شاد�س ع�شر: مكتب  جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شده 
الممثل العلى، الم�شتاأنف �شدها ال�شابعة ع�شر: بلدية المحرق ويمثلها المدير العام ب�شفته. 



145
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016

الطلبات: اوًل: من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكال. ثانيًا: في المو�شوع )1( الغاء الحكم 
الم�شتاأنف فيما ق�شى به من عدم قبول الدعوى والق�شاء مجددا بقبولها )2( الحكم ببطالن 
اتفاقية تاأ�شي�س اتحاد المالك �شي بريز الموثقة امام كاتب العدل برقم 201202572 وما يترتب 
على ذلك من اأثار واعتبارها كاأن لم تكن على اأن ي�شدر الحكم في مواجهة الم�شتاأنف �شدها 
ل�شنة 2012م   4 رقم  القرار  باإلغاء  والحكم  ال�شابعة ع�شر،  والم�شتاأنف �شدها  ال�شاد�شة ع�شر 
بقيد  ع�شر(  ال�شابعة  �شدها  )الم�شتاأنف  المحرق  بلدية  من  وال�شادر  2012/5/23م  بتاريخ 
اتحاد مالك �شي بريز مع ما يترتب على ذلك من اآثار.  ثالثًا: اإلزام الم�شتاأنف �شدهم بالر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.  
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده الثالث المذكور 
اأعاله باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/9/18 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�ستئناف: 7/1355/2016/03
رقم الدعـــوى: 9/1578/2013/02

تبلـيغ باحل�صــور
�شده  الم�شتاأنف  �شد:  ح�شاني.  فريد  عائ�شة  وكيلته  عبداهلل،  مبارك  خليفة  هيثم  الم�شتاأنف: 
ال�شمالن،  اتحاد مالك �شي بريز، وكيله احمد  الينا ب�شفته مدير  �شلمان �شيف  الول: را�شد 
�شقه 11 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257  الثاني: فا�شل محمد ح�شين،  الم�شتاأنف �شده 
جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شده الثالث: جالل عبداهلل �شلمان كمال، �شقة41 مبنى 2160 
طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شدها الرابعة: �شميرة عبداهلل �شلمان، 
�شقة 44 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شدها الخام�شة: 
فكريه �شعبان غالم، �شقة31 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف 
�شقة 23 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر  �شبيلين،  ال�شاد�شة ديردري ماري  �شدها 
امواج محرق، الم�شتاأنف �شده ال�شابع: هاري جوبال �شارما، �شقة 12 مبنى 2160 طريق 5718 
مبنى   13 �شقة  �شلمان،  دروي�س  علي  الثامن:  الم�شتاأنف �شده  امواج محرق،  مجمع 257 جزر 
2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شده التا�شع: عبدالحميد جالل 
كيان، �شقة 14 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شده العا�شر: 
ح�شن يو�شف عبدالرحمن، �شقة 26 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر امواج محرق، 
الم�شتاأنف �شده الحادي ع�شر: م�شرف علي الكواري، �شقة 46 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 
257 جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شده الثاني ع�شر: خالد في�شل محمد، �شقة 22 مبنى 2160 
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ا�شماعيل  ريم  ع�شر:  الثالث  �شدها  الم�شتاأنف  محرق،  امواج  جزر   257 مجمع   5718 طريق 
الم�شتاأنف �شده  امواج محرق،  مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 جزر   22 �شقة  عبداهلل، 
الرابع ع�شر: توني جود بهير، �شقة 25 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع257 جزر امواج محرق، 
الم�شتاأنف �شده الخام�س ع�شر: يزلي دي ويت، �شقة 25 مبنى 2160 طريق 5718 مجمع 257 
التوثيق ويمثله وزير العدل ب�شفته  ال�شاد�س ع�شر: مكتب  جزر امواج محرق، الم�شتاأنف �شده 
الممثل العلى، الم�شتاأنف �شدها ال�شابعة ع�شر: بلدية المحرق ويمثلها المدير العام ب�شفته، 
الطلبات:  فريد عبداهلل ح�شاني.  وكيله  علي ح�شن،  علي  يا�شر  ع�شر:  الثامن  الم�شتاأنف �شده 
اوًل: من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكال.  ثانيًا: في المو�شوع الغاء الحكم الم�شتاأنف فيما 
ق�شى به من عدم قبول طلب التدخل �شكال والق�شاء مجددا بقبول التدخل �شكال )2( الزام 
الم�شتاأنف �شده الول باأن يوؤدي الم�شتاأنف مبلغ وقدره -/2000 دينار تعوي�شا ماديا وادبيا عن 
ال�شرار التي لحقت به من جراء تكوين تحاد المالك الباطل الذي لم يكتمل ن�شابه القانوني 
والذي اثره قام الم�شتاأنف �شده الول من منع الم�شتاأنف ولأ�شرته من النتفاع ب�شقته والمنافع 
الم�شتركة بالعقار محل عقد التاأ�شي�س )3( الحكم ببطالن اتفاقيه تاأ�شي�س اتحاد المالك �شي 
بريز الموثقة اأمام كاتب العدل برقم 201202572 وما يترتب على ذلك من اثار واعتبارها كاأن 
عليها  والمدعى  ع�شر  ال�شاد�شة  �شدها  الم�شتاأنف  مواجهة  في  الحكم  ي�شدر  اأن  على  تكن  لم 
ال�شابعة ع�شر )4( الحكم باإلغاء القرار رقم 4 ل�شنة 2012م بتاريخ 2012/5/23م وال�شادر عن 
بلدية المحرق – الم�شتاأنف �شدها ال�شابعة ع�شر – بقيد اتحاد مالك �شي بريز مع ما يترتب 
على ذلك من اآثار )4( الزام الم�شتاأنف �شدهم بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة 
عن درجتي التقا�شي.  ثالثا: وقبل الف�شل في المو�شوع اإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الم�شتاأنف 
المادية  ال�شرار  اأن  والقرائن  والبينة  ال�شهود  �شهادة  فيها  بما  القانونية  الثبات  طرق  بكافة 
والأدبية التي لحقت به وباأ�شرته من جراء تكون تحاد المالك الباطل التي ترتب عليه منعه هو 

وا�شرته من النتفاع ب�شقته والمنافع الم�شتركة بالعقار محل عقد التاأ�شي�س.
 لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده الثالث المذكور 
اأعاله باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة 2016/9/18 فاإن المحكمة 

�شوف ت�شير بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/01056/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

عي�شى  �شامي  وكيله  علي،  ابراهيم  محمد  ل�شاحبها/  لالإن�شاء  الت�شامن  موؤ�ش�شة  المدعية: 
�شيادي. المدعى عليه: STALIN AROCKIARAJ. مو�شوع الدعوى دعوى عمالية.
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باأنها قد حددت  اأعاله  العمالية المدنية للمدعى عليه المذكور  الكبرى   لذا تعلن المحكمة 
جل�شة 03-11-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى: 3/17327/2014/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: عمر �شالح الدين 
عبدالحليم. الرقم ال�شخ�شي: 940115778. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 700.203 دينارًا مع 

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/05021/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 SHABUS :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
AHAMMED KATTAYAT THACHOLIL. الرقم ال�شخ�شي 760459878. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 209.087 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 04-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 7/04825/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

دنيا  عليها  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 241.992 دينارًا مع  للتنجيدات. �شجل تجاري رقم: 48420-1. مو�شوع 

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

جل�شة 04-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
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رقم الدعوى: 9/05034/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 VENUS عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
DEL ROSARIO BUNAGAN. الرقم ال�شخ�شي: 590824600 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 04-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية 7

رقم الدعوى: 9/05860/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عليه: عبا�س علي محمد النو�شاد. �شجل تجاري رقم: 55638-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

2983.714 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/03305/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 RINEESH المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح التويجري. المدعى عليها
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   901124648 ال�شخ�شي  الرقم   .KOORMAM KULANGARA

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/04760/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: بنك البركة الإ�شالمي. وكيل المدعي: اأحمد علي عراد. المدعى عليه: احمد �شلمان 
ح�شن بوح�شين. الرقم ال�شخ�شي: 810112868. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 256.103 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 7/04517/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

التويجري. المدعى عليها: مالك  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعي: �شركة 
كارجو. �شجل تجاري رقم: 1-63669. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 230.061 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/05446/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
BENEDICT CATAPANG MALLARI. الرقم ال�شخ�شي 760832234 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 357.608 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/03253/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 931102529. مو�شوع  الرقم  �شبت.  فا�شل مح�شن علي  نوف 

1218.998 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/05362/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
رزيق توفيق. الرقم ال�شخ�شي:840655983. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 320.31 دينارًا مع 
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 3/04729/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد �شيد 
 172.54 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820197904 ال�شخ�شي:  الرقم  ن�شر.  الرحمن  عبد 

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/03252/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .1-75923 رقم:  تجاري  �شجل   .ABU TOM BOOKBINDING

1536.86 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 3/03404/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .701207159 ال�شخ�شي:  الرقم  محمد.  ابراهيم  خليل  توفيق 

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
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رقم الدعوى: 5/02767/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 STEFANI المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها 
ANDREA BRUNILDA LATEGAN. الرقم ال�شخ�شي 860654605. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 282.452 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 4/02731/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

الوداعي  ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  وكيلها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: ح�شين نا�شر ح�شين �شالم بن �شيهون. الرقم ال�شخ�شي: 810117568

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 871.133 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.  
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 1/03291/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MUHAMMAD NASIR. الرقم ال�شخ�شي: 830648410. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  عليه: 

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 1/03307/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MUHAMMAD SHER AFGAN. الرقم ال�شخ�شي: 900151331 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

351.287 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/03546/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شهى طلعت خلف اهلل محمود احمد. الرقم ال�شخ�شي: 941104087. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 104.688 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/03289/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اأحمد القراى. الرقم ال�شخ�شي:670453471. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ  خالد عبدالرحيم 

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 8/03293/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   .580400921 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMAD ABDUL BAREK SARKER

الدعوى: طلب مبلغ 344.362 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 6/03229/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعى  الدين.  كمال  علي  ال�شيد  ح�شن  محمد  علي  وكيلها  الوطني.  التمويل  بيت  المدعي: 
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عليه: كراج هاف مون ل�شاحبه: جميل عبدالعبا�س يو�شف احمد النظيف. �شجل تجاري رقم: 
40346-2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1918.59 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 2/03878/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة اتحاد الخليج للتاأمين مو�شوع 
الدعوى: طلب مبلغ 2099.629 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 07-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/04952/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: بنك البركة الإ�شالمي. وكيل المدعي: اأحمد علي عراد. المدعى عليها: فاطمة �شلطان 
احمد عبداهلل ال�شعود. الرقم ال�شخ�شي: 830509925. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 686.482 

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

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 6/04350/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 RANAH عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شخ�شي:800843630.  الرقم   .JILL BINGOL ROSELLO

511.567 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/04829/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 AMEER عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
THAZHE KANDY. الرقم ال�شخ�شي:780594029. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 106.754 

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

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 7/07924/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )بتلكو(. وكيلها علي محمد معتق ال 
قري�س. المدعى عليه: رقم واحد لمقاولت والدللة. �شجل تجاري رقم 37965

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   156.034 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 9/15549/2015/02

تبلـيغ باحل�صــور
عليها  المدعى  خليفه.  ال  محمد  عبداهلل  حمد  ال�شيخ  وكيلها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
Media Borne. �شجل تجاري رقم: 88072-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 412.424 دينارًا 

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

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/08704/2014/02
تبلـيغ باحل�صــور

�شلمان  عبدالر�شول  عليه:  المدعى  محمد.  جعفر  عبا�س  ح�شن  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
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ح�شين الملك. الرقم ال�شخ�شي: 380103672. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 511.234 دينارًا 
مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 1/04610/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

رباب  عليها:  المدعى  يو�شف.  احمد  جا�شم  فاطمة  وكيلتها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .791107906 ال�شخ�شي:  الرقم  علي.  ح�شن  دروي�س  ابراهيم 

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

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 8/10799/2014/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ALAA ALJAZEERH ELEVATORS. �شجل تجاري رقم: 71608-1 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 325.792 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 6/05725/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعى عليها: موؤ�ش�شة  يو�شف جا�شم.  يعقوب  للتنمية. وكيله محمود  البحرين  المدعي: بنك 
مواهب للفنون الجميلة. �شجل تجاري رقم: 21713-2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4408.25 

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

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
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رقم الدعوى: 5/01134/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: �شيتي بنك. وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليها: امال احمد ح�شن 
بنى عطا. الرقم ال�شخ�شي: 830755101. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2624.751 دينارًا مع 

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

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 7/03237/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليها را�شيه ح�شن 
 93.101 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .860402410 ال�شخ�شي:  الرقم  قا�شم.  قمبر  محمد 

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

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 4/03233/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليها: نجمه جا�شم 
ح�شن عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 670102164. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80.067 دينارًا مع 

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

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/01339/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
عبداهلل ح�شن علي ح�شين متروك. الرقم ال�شخ�شي: 840404514. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

530.333 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 8/03388/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
NIHAT OZBEK. الرقم ال�شخ�شي: 861055179. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 387.32 دينارًا 

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

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 7/02749/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 POWER المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
SYSTEM& CONSULTING. �شجل تجاري رقم: 02/054025 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 7/03402/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عليها: PANDULA DEVENDRA RAJAPAKSHA. الرقم ال�شخ�شي 870633724. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 249.397 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/03401/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
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مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .770127479 ال�شخ�شي:  الرقم   .KAMRUL ABU TALEB

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

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 1/03727/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840348533 ال�شخ�شي:  الرقم   .ARIF NOWSHAD MIAH

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

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 1/03193/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ماهر علي عبداهلل محمد حجيري. الرقم ال�شخ�شي: 800610121. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 08-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 1/05297/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى:  مو�شوع   .670802476 ال�شخ�شي:  الرقم  الحداد.  �شلمان  عبدالر�شول  جعفر  عادل 

طلب مبلغ 579.649 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 07-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
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رقم الدعوى: 4/05841/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ASARAPPULIGE ASHAN HASTHIKA FERNANDO. الرقم ال�شخ�شي: 830155899. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 369.75 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 07-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 6/05840/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
KRISHNA PRASAD POO MADATHIL. الرقم ال�شخ�شي 691026947. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 329.503 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 07-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 2/05274/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعى عليه: جعفر ح�شين  ليلى جا�شم محمد جواد.  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
احمد ن�شيف. الرقم ال�شخ�شي: 881208590. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65.55 دينارًا مع 

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

جل�شة 07-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 2/05842/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820347078 ال�شخ�شي:  الرقم   .KALAM AMIR MADBOR

213.834 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 07-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
رقم الدعوى: 3/05167/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 740148842.  الرقم  الهتار.  عبدالواحد  عبدالعزيز  معمر 

مبلغ 2303.707 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 07-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 5/05877/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 HARBINDER المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه
PALL. الرقم ال�شخ�شي: 591113716. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.2 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 7 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

07-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 7/05876/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 BIJUMON المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه
طلب  الدعوى:  مو�شوع   .760539391 ال�شخ�شي  الرقم   .KALLUKKARAN PAPPACHAN

مبلغ 85.067 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 07-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
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رقم الدعوى: 6/05594/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

ا�شامه  التويجري. المدعى عليه:  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
كمال ح�شن. الرقم ال�شخ�شي:690232306. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 625.189 دينار مع 

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

جل�شة 07-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/05270/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: ابراهيم ال�شيد 
مع  دينار  مبلغ 66.2  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 480127530. مو�شوع  الرقم  ابراهيم غيث. 

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

جل�شة 07-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/18113/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

ايوان  �شركة  عليها:  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
ال�شرق الو�شط لالإعادة. �شجل تجاري: 55242. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 89.42 دينار مع 

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

جل�شة 18-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 8/04542/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة التكافل الدولية. وكيلها ا�شامة انور محمد. المدعى عليه: ه�شام يو�شف حمد 
عبداهلل ال �شنان. الرقم ال�شخ�شي: 801106443. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 482.799 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 19-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 6/06325/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 NOUFAL عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ 139.212  ال�شخ�شي: 810928990. مو�شوع  الرقم   .URUNINTAVIDA

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

جل�شة 21-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 1/06224/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: عائ�شة 
محمد ابراهيم ال�شاو�س ب�شفتها �شاحبة موؤ�ش�شة حلويات هيل وزعفران 

�شجل تجاري رقم: 01/057951. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215.141 دينار مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 21-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة

رقم الدعوى: 9/02515/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 MOHAMED المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   770458025 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAMEEM JIAVUDEEN

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

جل�شة 21-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�صابعة
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رقم الدعوى: 5/01859/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: محل ابو �شاجدة للهواتف. وكيلتها زينب الحايكي. المدعى عليه: ح�شين يو�شف علي 
اأتعاب  والم�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينار مع  الدعوى: طلب مبلغ 509  احمد عي�شى. مو�شوع 

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

جل�شة 17-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/00952/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 .MAXIMO JR YU DURAN :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب مكي. المدعى عليه
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 337.199 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 19-04-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 3/00941/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
احمد  جا�شم  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
�شويخات. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.155 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 19-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/12508/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة مينا تيلكوم. وكيلها ال�شيخ حمد عبداهلل محمد ال خليفه. المدعى عليه �شامي 
نهري عيادة العظمات. الرقم ال�شخ�شي: 790711842. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 290.888 

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

جل�شة 19-04-2016 لنظر الدعوى.
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قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/01243/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 MANKATA عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  فيفا  �شركة  المدعية: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   198 الدعوى:  مو�شوع   .KIZZENCHERRY SUNIL NAIR

ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 3 للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

19-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/01203/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 MOBARAK HOSSAIN عليه:  المدعى  مكي.  زينب  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 299.514 دينار مع  AJGAR ALI. مو�شوع 

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

جل�شة 19-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/01993/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: في�شل ح�شن خوجلى 
�شعيد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 654 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 19-04-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 3/01219/2015/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعي: ال�شيد كاظم مح�شن الدرازي. وكيله علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليه محمد 
ال�شخ�شي: 201501059. مو�شوع الدعوى: طلب 1740 دينار مع  الرقم  علي عبداهلل عبا�س. 
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الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة. انتهاء اجراءات التحقيق
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 17-04-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/1065/2015/25
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: محمد عبدالرحيم الرفاعي. المدعى عليه: عادل عا�شور عنبر العمور مو�شوع الدعوى: 
)1( الحكم باإلزام المدعى عليه بان ي�شدد للمدعي مبلغ وقدره -/3168 دينار تعوي�شا عن مقابل 
النتفاع بعد ف�شخ العقد ولحين الخالء والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام. )2( الحكم باإلزام المدعى عليه بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.     
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/6/20م لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/05501/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

عليه  المدعى  بوغمار  ح�شين  مبارك  ح�شن  هيثم  وكيلها  ال�شيارات.  لتاأجير  اإليت  المدعية: 
ابراهيم حمود قايد �شالم عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 940711125. مبنى 163 طريق 2802 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   300 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الغربي.  الرفاع   928 مجمع 

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

جل�شة 20-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/17581/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: ح�شن ابراهيم ح�شن بدر. المدعى عليهم: عائ�شة اإبراهيم ح�شن بدر، هناء اإبراهيم 
ح�شن بدر، خالد علي عبدالرحيم بوجيري. مبنى 137 طريق 1309 مجمع 813 مدينة عي�شى. 
عامة  من  م�شاع  �شهم   878696 البالغ  المدعي  م�شتحق  بفرز  الحكم   -1 الدعوى:  مو�شوع 
3931200 �شهم من العقار الكائن في بفريق المعاودة من المحرق بموجب الفري�شة ال�شرعية 
رقم 2015348 ز الم�شجل برقم الت�شجيل 1958/1000م ورقم الطابو 11302.200 قدم مربع 
بموجب حكم من عدالتكم. 2- الحكم باإلزام المدعى عليها جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري 
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باإ�شدار وثيقة عقارية بذلك.
باأنها قد حددت  اأعاله  المذكورين  للمدعى عليهم   3 المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   

جل�شة 20-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/04405/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليه   حمزة 
جا�شم احمد يو�شف، عبداهلل جا�شم احمد يو�شف، احمد جا�شم احمد يو�شف، خديجه جا�شم 
احمد يو�شف، بدريه جا�شم احمد يو�شف، رجاء جا�شم احمد يو�شف، غنيه جا�شم احمد يو�شف، 
نعيمه جا�شم احمد يو�شف، اميره جا�شم احمد يو�شف، مريم جا�شم احمد يو�شف، فاطمه جا�شم 
احمد يو�شف. مبنى 404 طريق 505 مجمع 450 المق�شع مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 549.269 

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

جل�شة 20-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/06100/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبه احمد ايوب احمد 
حميد، المدعى عليه: طالل محمد علي العجمي، الرقم ال�شخ�شي 821134957. مبنى 1336 
�شقة 11 طريق 638 مجمع 706 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1014 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 19-06-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/07006/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 307 مجمع   3160 طريق   3266 مبنى   .871247828 ال�شخ�شي:  الرقم   .SUJON KITAR

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 251.667 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.
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باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/06211/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعي: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
FRANCK GEORGES JOSEPH MIALON. الرقم ال�شخ�شي 810590662. مبنى 35 �شقة 

402 طريق 1802 مجمع 318 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 119.359 دينار مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 8/06338/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
عليه  المدعى  بور�شيد.  فرج  عي�شى  وكيلها  ال�شيارات.  لتاأجير  ا�شب�شيل  �شركة  المدعية: 
عبدالرحمن عبداهلل مبارك جوهر مبارك. الرقم ال�شخ�شي: 930311671. مبنى 2434 طريق 
1439 مجمع 1214 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 674 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 04-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/06462/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 MUBSIROH BT WITA عليه:  المدعى  احمد.  علي  احمد  عبدالر�شا  محمد  المدعي: 
مدينة   814 مجمع   1436 طريق   1296 مبنى   .820487112 ال�شخ�شي:  الرقم   .MADRAWI

عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1400 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 04-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 9/05780/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMED KAPHAYET ULLAH MOHAMMED ABUL BASHAR. الرقم ال�شخ�شي: 

811221644. مبنى 126 طريق 402 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215.75 
دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/06872/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 770406793. مبنى 1809 طريق 1440 مجمع  الرقم  فيتنق.  اأونينينق  الحاج  جد 
514 جدالحاج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 437.028 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/05580/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
JULIET MORALES. الرقم ال�شخ�شي: 691008973. مبنى 781 طريق 1809 مجمع 318 

المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.748 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 1/07003/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 AL عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مبلغ  الدعوى طلب  المنامة. مو�شوع  مبنى 77 طريق 330 مجمع 305   .MAKALA CARGO

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

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/06425/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد. المدعى عليها: �شركة انفنتي 
طريق   51 �شقة   2342 مبنى   .89467-1 ال�شخ�شي:  الرقم  العامة.  والعالقات  لالأعالم  بل�س 
2830 مجمع 428 �شاحية ال�شيف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1958.516 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/06523/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

خليل  عليه:  المدعى  اأحمد.  محمد  اأحمد  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ابراهيم ح�شن يو�شف ربيع، عبدالواحد ابراهيم ح�شين يو�شف ربيع، علي ابراهيم ح�شين ربيع، 
فوزيه ابراهيم ح�شين يو�شف ربيع، انت�شار ابراهيم ح�شن يو�شف ربيع. مبنى 774 طريق 1221، 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 3519.655  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  مجمع 321 

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

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/06641/2016/02
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تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: مهدي علي 
قمبر عبداهلل حيان. الرقم ال�شخ�شي: 650104935. مبنى 4465 �شقة 92 طريق 660 مجمع 
606 الخارجية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 300.003 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/06552/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 MUHAMMAD المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
 571 مجمع   7139 طريق   1281 مبنى   .750188170 ال�شخ�شي:  الرقم   .JAMIL ANJUM

الجنبية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 855.003 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 8/06646/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ال�شيد ح�شين 
هادي كاظم جعفر العلوي. الرقم ال�شخ�شي: 810708043. مبنى 1669 طريق 229 مجمع 302 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 360.902 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/06475/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 MUDASSAR المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
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HAMEED. الرقم ال�شخ�شي: 850650640. مبنى 22 طريق 201 مجمع 302 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 246.866 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/06474/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 MONOWAR المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
المنامة.   304 مجمع   445 طريق   2610 مبنى   .870744763 ال�شخ�شي:  الرقم   .RAFIQUL

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 241.841 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 06-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/02916/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: �شانع ال�شناديق. وكيله �شامي عي�شى �شيادي. المدعى عليه: عبداهلل محمد ادري�س 
تي�شير. الرقم ال�شخ�شي: 750400820. مبنى 432 طريق 1805 مجمع 318 المنامة. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 747.14 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الثالثة للمدعى عليه المذكور   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/05015/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

اأحمد  �شعد  هدى  وكيلتها  �س.�س.و.  )مهامكو(  لالإلكترونيات  العالمية  مهام  �شركة  المدعية: 
يو�شف. المدعى عليه: �شالح داود مبارك علي. الرقم ال�شخ�شي: 650069749. مبنى 2301 
الر�شوم  مع  دينار   317 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   810 مجمع   113 طريق 

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 3/15257/2013/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: دار اخبار الخليج للطباعه والن�شر. وكيلها �شامي عي�شى �شيادي. المدعى عليها �شركة 
انماء يونيفر�س للن�شر، عبداهلل يو�شف عبدالوهاب الحواج، علي محمد جبر الم�شلم

مبنى 2317 �شقة 61 طريق 2830 مجمع 428 �شاحية ال�شيف �شقه 61 طريق 2830 مبنى 
مع  دينار   4547.2 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  البحرين.  مملكة  ال�شيف   428 مجمع   2317

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

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/06502/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعي: مح�شن عبدالغفور �شيال مف�شي. وكيله احمد ح�شن خليفه العماري. المدعى عليها: 
ال�شيخة هدي في�شل حمود اآل خليفه. مبنى 876 طريق 1623 مجمع 916 الرفاع الغربي. مو�شوع 

الدعوى: عقارية.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 05-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 1/07244/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اياد فا�شل يا�شين احمد ال�شالح. الرقم ال�شخ�شي: 860206785. مبنى 1197 �شقة 13 طريق 
الر�شوم  مع  دينار   694.976 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   925 مجمع   253

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

جل�شة 18-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 8/02435/2016/02
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تبلـيغ باحل�صــور
 LIMARCO المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه 
VELASCO LEONILLO. الرقم ال�شخ�شي: 770942890. مبنى 2323 �شقة 34 طريق 439 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   273.625 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شلماباد.   704 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 9/01101/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 820276561. مبنى 2711 طريق  الرقم   .MOHAMMED SAJID MUSTHAFA

927 مجمع 952 را�س زويد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 350.447 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 9/00450/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMED SABIR FARON MIAH. الرقم ال�شخ�شي 861039742. مبنى 236 طريق 

الر�شوم  مع  دينار   208.333 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي.  الرفاع   915 مجمع   1503
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/02810/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: موؤ�ش�شة 
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عبداهلل مهدي كاظم. �شجل تجاري: 01-061961. مبنى 1622 طريق 816 مجمع 961 الغينة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 110.401 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 4/01143/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
 ABDUL عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
REHMAN. مبنى 755 طريق 213 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 341.004 

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

جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 3/20529/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
مبنى 1277 طريق  ال�شخ�شي: 860729745.  الرقم   .MUHAMMAD AMER MEHMOOD

1417 مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333.344 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 9/01509/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: جامعه المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: محمد 
مجمع   1683 طريق   2218 مبنى   .850501172 ال�شخ�شي:  الرقم  جواد.  غلوم  فرج  ابراهيم 
اأتعاب  216 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 930 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.
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قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 6/01920/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 Amira المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها
– الرفاع مو�شوع الدعوى:  hutton Philips. الرقم ال�شخ�شي: 201601640. �س.ب 28503 

طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/02019/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
فاطمة عمران محمد �شفيع ال�شيخ. الرقم ال�شخ�شي: 880808829. مبنى 631 طريق 51 مجمع 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   253.85 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق.   210

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

جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 5/20710/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

 JERRY عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MAKY NUQUI ALBERTO. الرقم ال�شخ�شي: 650829140 مبنى 2714 طريق 7171 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  مبلغ 313.978  الدعوى: طلب  مو�شوع  الجنبية.   571
اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 7/20804/2015/02
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تبلـيغ باحل�صــور
المدعى  محمد  �شلطان  نور  محمد  ح�شن  وكيلها  التجارية.  العريان  مجموعة  �شركة  المدعية: 
 .881239038 ال�شخ�شي  الرقم   .ROCHELLE JANE DULDULAO HAGUNOS عليه: 
مع  دينار   1000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ابو�شيبع.   473 مجمع   7307 طريق   115 مبنى 

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

جل�شة 12-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 1/06420/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد. المدعى عليها: ا�شواق 
ر�شاني. الرقم ال�شخ�شي: 1-46367. مبنى 46367اأ طريق 1805 مجمع 318 المنامة �شاحبته 
الر�شوم  مع  دينار   989.857 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شرانكون.  دومرونج  اودم  ر�شاني 

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

جل�شة 12-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 7/04694/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد. المدعى عليها: �شركة يو 
ا�س ار لخدمات الحفر. الرقم ال�شخ�شي: 56263. مبنى 315 طريق 1705 مجمع 317 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 484.966 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 12-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/00305/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

 Bahrain المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها
palm Group Co Wll. رقم ال�شجل: 1-56111. مبنى 424 �شقة 22 طريق 1805 مجمع 318 
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اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   418.13 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  المنامة. 
المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 4/05127/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعى  محمد  �شلطان  نور  محمد  ح�شن  وكيلها  التجارية.  العريان  مجموعة  �شركة  المدعية: 
عليه: SINGH BISWARANJAN. الرقم ال�شخ�شي: 790736098 مبنى 2260 �شقة 11 مجمع 
اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  البديع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع   555

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

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 6/06521/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد. المدعى عليه: مركز ال 
رحمة التجاري. الرقم ال�شخ�شي: 1-84421. مبنى 1661 طريق 85 مجمع 505 مقابة �شاحبها 
مركز ال رحمه التجاري. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1264.008 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 26-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 3/03449/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي: 781203724. مبنى 2005 طريق 1002  الع�شم. الرقم  عبدالعزيز �شلمان خمي�س 
مجمع 810 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 603.808 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

رقم الدعوى: 9/20445/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
المنامة.   302 مجمع   201 طريق   22 مبنى   .850739560 ال�شخ�شي:  الرقم   .ZIARAT MIN

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 319.147 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/20099/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شفاء عبداهلل عي�شى محمد ال�شبع. الرقم ال�شخ�شي: 870905511. مبنى 71 طريق 29 مجمع 
242 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 378.21 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/02620/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليه: ب�شام ن�شاأت 
 814 21 طريق 2342 مجمع  �شقة   342 مبنى  ال�شخ�شي: 841127360.  الرقم  ح�شين جوده. 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 69.8 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 6/21203/2015/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: را�شد احمد 
را�شد ح�شن بوورده. الرقم ال�شخ�شي: 900408782. مبنى 2822 طريق 1650 مجمع 1650. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 102.171 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 8/20079/2015/02

تبلـيغ باحل�صــور
 MUHAMMAD المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
TAIMOOR CHAUDHARY. الرقم ال�شخ�شي 750832584 مبنى 215 �شقة 36 طريق 1907 

مجمع 319 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 77.58 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.     

 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 11-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 4/05368/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعى  خ�شير  عمران  عبدالنبي  زهراء  وكيلتها  المعدات.  لتاأجير  امداد  موؤ�ش�شة  المدعية: 
عليه: EDWIN LOZANO JAYLONI. الرقم ال�شخ�شي 711235570 مبنى 1139 طريق 2272 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 486 دينار مع  المنامة. مو�شوع  مجمع 327 

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

جل�شة 20-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 3/07176/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. المدعى عليه: ال�شيد خلف ابراهيم ح�شن الج�شا�س الرقم 
منترو  مطعم  �شاحب  المنامة   308 مجمع   333 طريق   380 مبنى   .550121080 ال�شخ�شي: 
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اإنترنا�شيونال. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4598 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  المذكور  للمدعى عليه  المدنية الولى  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا   
جل�شة 20-09-2016 لنظر الدعوى.

قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى
رقم الدعوى: 1/06885/2016/02

تبلـيغ باحل�صــور
المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجير مواد البناء. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
ال�شخ�شي:  الرقم   .SANKARA PILLAI JAYAKUMAR MAREKATTU عليها:  المدعى 
770517943. مبنى 2856 طريق 448 مجمع 304 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 751.23 

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

جل�شة 20-09-2016 لنظر الدعوى.
قا�صي املحكمة ال�صغرى املدنية الولى

رقم الدعـوى: 9/17770/2012/02
اإثبات ملكية العقار

اآل  علي  فائق  محمد  المتدخلين  المدعين  باأن  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
�شهاب وغيره، قد اأقاموا الدعوى رقم 9/17770/2012/02 �شد المدعى عليه جهاز الم�شاحة 
والت�شجيل العقاري. طالبين فيها بثبوت ملكية المدعين لما مجموعة 315 متر مربع تقريبا من 

العقار الكائن في الدراز من المنامة والم�شمى ال�شدرة الدكان. 
     لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع 

باأوجه اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/13 لنظر الدعوى.
  قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/2016/2855/8
 فتح دعوى تركة املتوفى

ح�سن حممد �سلمان حممد حبيل
محمد  �شلمان  محمد  ح�شن  المتوفى  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
حبيل. الرقم ال�شخ�شي: 851006523. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
اأنه على كل  يوما، كما  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  بتقديم دعوى لدى هذه  يبادر  اأن  عليه 
من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/26 لنظر 



181
العدد: 3265 - الخميس 9 يونيو 2016

الدعوى.
  قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 2/3525/2016/02
تبلـيغ باحل�صــور

الجودر.  عبدالرحمن  ح�شين  علي  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعي: 
مكتب 22 مبنى 52 طريق 701 مجمع 207. �شفـة الدعــوى: ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/12 ليعلم.

  قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/7813/2016/02

 فتح دعوى تركة املتوفى
ال�صيد كاظم علوي كاظم

تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شاد�شة عن فتح تركة المتوفي ال�شيد كاظم علوي كاظم
باأية حقوق  اأو من يدعي  للمتوفى المذكور  ال�شخ�شي: 360100830. فعلى كل وارث  الرقم 
اأنه على كل  يوما، كما  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  بتقديم دعوى لدى هذه  يبادر  اأن  عليه 
من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/12 لنظر 

الدعوى.
  قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية 

رقم الدعوى 2/8353/2016/02
 فتح دعوى تركة املتوفى

ح�سن حممد �سعد حممد ال�سعيدى
محمد  �شعد  محمد  ح�شن  المتوفي  تركة  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
ال�شعيدى. الرقم ال�شخ�شي: 640119409. 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 2016/10/12 

لنظر الدعوى.
  قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 5/6429/2016/02
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تبليـغ باحل�صـور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها احمد محمد احمد علي عبداهلل. المدعى 
اإلزام  طلب  الدعــوى  �شفـة  العنوان.  مجهول  القاب�شة.  البحرينية  ال�شوي�شرية  �شركة  عليها: 
المدعى عليه باأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 32112/364 دينار والفوائد والر�شوم ومقابل اأتعاب 

المحاماة.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/9/26.
  قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى: 5/14552/2015/02
تبليـغ باحل�صـور

المدعية: الهيئة العامة للـتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال عي�شى المال. المدعى عليهم 1- �شركة 
اأ�شيانا للمالب�س الجاهزة �شجلها التجاري 1-29316. 2- اإبراهيم يو�شف محمد العليوات. 3- 

خليل اإبراهيم يو�شف العليوات. �شفـة الدعــوى: ديون.
 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله بالح�شور 

بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة 2016/9/25
  قا�صي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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ا�ستدراك

ل�شنة 2015  اإعالن رقم )1(  املوؤرخ 3/10/ 2016  العدد )3252(  الر�شمية  ن�شر يف اجلريدة 
ب�شاأن قرارات الرت�شية ال�شادرة يف املناق�شات خالل �شهر يناير 2015 اإعماًل لأحكام املادة )37( 
من املر�شوم بقانون رقم )36( ل�شنة 2002 ب�شاأن تنظيم املناق�شات واملزايدات وامل�شرتيات واملبيعات 

احلكومية.
وقد ورد يف هذا التقرير تر�شية مت اإدراجها عن طريق اخلطاأ لذا وجب حذفها من التقرير وهي: 

وزارة املالية

8,100,000 USD
MUHARRAQ STP 

COMPANY
1

 برنامج تخ�شي�س خدمات
 ال�شرف ال�شحي -

 م�شروع حمطة املحرق
لل�شرف ال�شحي

اأمر تغيريي PO/TB/042009/ 1
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ا�ستدراك

ُن�شر يف اجلريدة الر�شمية العدد )3262( ال�شادر بتاريخ 19 مايو 2016، قرار وزير العمل 
اخلليج  جلمعية  الأ�شا�شي  النظام  تعديل  ب�شاأن   2016 ل�شنة   )39( رقم  الجتماعية  والتنمية 
"اجلمعية اخلليجية لل�شيانة  ملحرتيف ال�شيانة، ومت تغيري ت�شمية اجلمعية يف املادة -1- اإلى 

العتمادية".
وال�شحيح اأن التغيري امل�شار اإليه اآنفًا هو "اجلمعية اخلليجية لل�شيانة والعتمادية".

لذا لزم التنويه.


