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 قانون رقم )13( ل�سنة 2016
 بتعديل بع�ض اأحكام القانون رقم )26( ل�سنة 2005

ب�ساأن الجمعيات ال�سيا�سية

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

رقم  بالقانون  ل  املعدَّ ال�شيا�شية،  اجلمعيات  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )26( رقم  القانون  وعلى 
)34( ل�شنة 2014،

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

املادة االأولى
ُي�شتبَدل بن�س املادة )6( البند )6( من القانون رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن اجلمعيات 

ال�شيا�شية، الن�س الآتي:
مادة )6( بند )6(: 

"طريقة واإجراءات تكوين اأجهزة اجلمعية واختيار قياداتها، على األَّ يكونوا ممن يعتلي   
لن�شاطها،  اأجر، ومبا�شرتها  بدون  ولو  والإر�شاد واخلطابة،  بالوعظ  امل�شتغلني  اأو  الديني  املنرب 
وتنظيم عالقاتها باأع�شائها على اأ�شا�س دميقراطي، وحتديد الخت�شا�شات ال�شيا�شية واملالية 
والإدارية لأيٍّ من الأجهزة والقيادات، مع كفالة اأو�شع مدى للمناق�شة الدميقراطية داخل هذه 

الأجهزة".

املادة الثانية
ُي�شاف اإلى املادة )5( من القانون رقم )26( ل�شنة 2005 ب�شاأن اجلمعيات ال�شيا�شية بند 

جديد برقم )6(، ن�شه الآتي:
مادة  )5( بند )6(:

بالوعظ  ال�شتغال  اأو  الديني  املنرب  واعتالء  للجمعية  النتماء  بني  الع�شو  يجمع  "األَّ   
والإر�شاد واخلطابة، ولو بدون اأجر. ويف جميع الأحوال ل يجوز اجلْمع بني املنرب الديني والعمل 

ال�شيا�شي".
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املادة الثالثة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون ، وُيعمل به من 

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

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 4 رم�شان 1437هـ                          

املوافق: 9 يــونـيـــــو 2016م
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 مر�سوم رقم )48( ل�سنة 2016
بتعيين �سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية

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

ل بالقانون  وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، املعدَّ
رقم )20( ل�شنة 2014،

وعلى املر�شوم رقم )127( ل�شنة 2011 بتعيينات يف وزارة الداخلية،
وبناًء على عر�س وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:
املادة االأولى

ُيعنيَّ اللواء خالد �شامل العب�شي �شفريًا يف ديوان عام وزارة اخلارجية.

املادة الثانية
على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 8 رم�شان 1437هـ
املوافق: 13 يـونيـو 2016م
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 مر�سوم رقم )49( ل�سنة 2016
بتعيين وكيل لوزارة الداخلية

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

وعلى قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )75( ل�شنة 2013 بتعيينات يف وزارة الداخلية،
وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

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

املادة االأولى
ُيعنيَّ ال�شيخ نا�شر بن عبدالرحمن بن محمد اآل خليفة وكياًل لوزارة الداخلية.

املادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

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

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ: 8 رم�شان 1437هـ
املوافـق: 13 يـونيـو 2016م
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 قرار رقم )31( ل�سنة 2016
بتعيين مدراء في وزارة الموا�سالت واالت�ساالت

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

لة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى املر�شوم رقم )19( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم وزارة املوا�شالت والت�شالت،

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2013 بتعيني مديرين يف وزارة املوا�شالت،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2016 بتعيني مدراء يف وزارة املوا�شالت والت�شالت،

وبناًء على عر�س وزير املوا�شالت والت�شالت،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُيعنيَّ يف وزارة املوا�شالت والت�شالت كُل من:
1- ال�شيد ميَّا�س املعتز باهلل حلمي                    مديرًا لإدارة ت�شجيل ال�شفن و�شئون البحارة.

2- ال�شيد �شالح محمد علي احلمود               مديرًا لإدارة �شالمة واأمن الطريان.
3- ال�شيد �شليم محمد ح�شن علي                          مديرًا لإدارة احلركة اجلوية.

املادة الثانية
يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  والت�شالت  املوا�شالت  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر بتاريخ: 9 رم�شان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق:14 يـــونيـــو 2016م
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وزارة الداخلية
 قرار رقم )61( ل�سنة 2016 

 بتعديل البند )د( من الفقرة )2( من البند )ثانياً( من النظام المرافق
  للقرار رقم )4( ل�سنة 2010 ب�ساأن �سوابط و�سروط واإجراءات اإ�سدار تاأ�سيرات 

 لرعايا الدول التي ُتمنح تاأ�سيرات بمنافذ مملكة البحرين 
والمقيمين بدول مجل�ض التعاون

وزير الداخلية:
بعد الطالع على القرار رقم )4( ل�شنة 2010 ب�شاأن �شوابط و�شروط واإجراءات اإ�شدار تاأ�شريات 
لرعايا الدول التي ُتنح تاأ�شريات مبنافذ مملكة البحرين واملقيمني بدول جمل�س التعاون، وتعديالته،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُي�شتبَدل بن�س البند )د( من الفقرة )2( من البند )ثانيًا( من النظام املرافق للقرار رقم )4( 
تاأ�شريات  ُتنح  التي  الدول  لرعايا  تاأ�شريات  اإ�شدار  واإجراءات  و�شروط  �شوابط  ب�شاأن   2010 ل�شنة 

مبنافذ مملكة البحرين واملقيمني بدول جمل�س التعاون، الن�س الآتي:
د. وجود اإقامة �شارية ل تقل مدتها املتبقية عن ثالثة اأ�شهر، والإقامة بالفعل مدة مماثلة.

املادة الثانية
والأوامر  التعليمات  اإ�شدار  والإقامة،  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون  الداخلية  وزارة  وكيل  على 

الالزمة لتنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                              الفريق الركن
     وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 رم�شان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 12 يـــونيــو 2016م
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وزارة الداخلية
  قرار رقم )62( ل�سنة 2016 

 بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم )46( ل�سنة 1986 
�سة لدخول دولة البحرين والخروج منها ب�ساأن تحديد االأماكن المخ�سَّ

وزير الداخلية:
بعد الطالع على القانون رقم )11( ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر، وتعديالته، وعلى الأخ�س 

املادة )5( منه،
وعلى القانون رقم )2( ل�شنة 2006 بالت�شديق على اتفاقية ا�شت�شناع بخ�شو�س ت�شييد ميناء 

خليفة بن �شلمان بني حكومة مملكة البحرين والبنك الإ�شالمي للتنمية،
البحرين  دولة  لدخول  �شة  املخ�شَّ الأماكن  حتديد  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )46( رقم  القرار  وعلى 

واخلروج منها،
وبناًء على عر�س وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ُت�شتبدل عبارة )مملكة البحرين( بعبارة )دولة البحرين( اأينما وردت بالقرار رقم )46( ل�شنة 
�شة لدخول دولة البحرين واخلروج منها. 1986 ب�شاأن حتديد الأماكن املخ�شَّ

املادة الثانية
�شة  املخ�شَّ الأماكن  حتديد  ب�شاأن   1986 ل�شنة   )46( رقم  القرار  من   )1( املادة  اإلى  ُي�شاف 

لدخول دولة البحرين واخلروج منها بند جديد، ن�شه الآتي:
مادة )1(

- ميناء خليفة بن �شلمان.

املادة الثالثة
والأوامر  التعليمات  اإ�شدار  والإقامة،  واجلوازات  اجلن�شية  ل�شئون  الداخلية  وزارة  وكيل  على 

الالزمة لتنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                           الفريق الركن
     وزير الداخلية

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة
�شدر بتاريخ: 7 رم�شان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 12 يـــونيــو 2016م
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف
 قرار رقم )34( ل�سنة 2016

 ب�ساأن تخويل بع�ض موظفي الهيئة الوطنية 
 لتنظيم المهن والخدمات ال�سحية

�سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي
وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون الإجراءات اجلنائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )46( ل�شنة 2002 
وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 
املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،

وبناًء على التفاق مع وزيرة ال�شحة،

قرر االآتي:
املادة االأولى

ل موظفو الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية التالية اأ�شماوؤهم �شفة ماأموري  ُيخوَّ
ال�شبط الق�شائي بالن�شبة اإلى اجلرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم باملخالفة لأحكام القانون رقم 

)38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، وهم:
1( الدكتورة/ مها علي عي�شى املقلة الكواري            ا�شت�شاري طب ب�شري.
2( الدكتورة/ �شريفة غلوم عبداهلل بوجريي                 ا�شت�شاري طب ب�شري.

امي                        م�شت�شار �شمان جودة الأدوية. 3( الأ�شتاذ/ ه�شام عبداهلل اإبراهيم عبداهلل العوَّ
4( الأ�شتاذ/ عمر اإ�شماعيل عبداهلل اإ�شماعيل محمد              مفت�س �شحي.

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

وزير العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 2 رم�شان 1437هـ
املــــــــوافــــــق: 7 يــــونيــــو 2016م
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وزارة ال�سحة
 قرار رقم )6( ل�سنة 2016

باإعادة ت�سمية اأع�ساء لجنة االإ�سراف والرعاية ونظام عملها

وزيرة ال�شحة:
رة واملوؤثرات العقلية وبالأخ�س  بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

املادتني )40( و )41( منه،
وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2008 ب�شاأن ت�شمية اأع�شاء جلنة الإ�شراف والرعاية ونظام عملها،

والتنمية  العمل  ووزارة  الداخلية  ووزارة  للق�شاء  الأعلى  املجل�س  من  كل  تر�شيح  على  وبناًء 
الجتماعية،

وبعد عر�س وكيل وزارة ال�شحة، 

قرر االآتي:
مادة )1(

يعاد ت�شكيل جلنة الإ�شراف والرعاية برئا�شة وكيل وزارة ال�شحة وع�شوية كل من :
ممثاًل عن وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف 1- القا�شي بدر عبداللطيف العبداهلل 

ممثاًل عن النيابة العامة 2- املحامي العام اأ�شامة علي العويف 
ممثاًل عن وزارة الداخلية ي  3- العقيد مبارك عبداهلل حويل املرِّ

4- ال�شيدة مروة ديب كزبر   ممثاًل عن وزارة العمل والتنمية الجتماعية
5- الدكتور وليد خليفة املانع   ممثاًل عن وزارة ال�شحة
6- الدكتور عادل را�شد العويف   ممثاًل عن وزارة ال�شحة
7- ال�شيدة �شحر محمد القحطاين  ممثاًل عن وزارة ال�شحة

وتكون مدة الع�شوية يف اللجنة ثالث �شنوات.

مادة )2(
تار�س اللجنة اخت�شا�شاتها ومهام عملها طبقًا لن�س املادة )41( من القانون رقم )15( ل�شنة 

رة واملوؤثرات العقلية. 2007 ب�شاأن املواد املخدِّ

مادة )3(
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�شها مرة على الأقل كل �شهر مبقر وزارة ال�شحة اأو يف اأي مكان اآخر 
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اجتماع غري  اإلى  دعوتها  اللجنة  لرئي�س  ويجوز  الجتماع،  اإلى  الدعوة  اللجنة يف طلب  رئي�س  يحدده 
عادي كلما اقت�شى الأمر ذلك، على اأن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع بيان الغر�س منه واأْن 

يرفق به جدول اأعمال هذا الجتماع.
اأْن يكون من بينهم الرئي�س.  ول يكون انعقاد اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على 
ح اجلانب  وُت�شِدر اللجنة تو�شياتها باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، وعند َت�شاوي الأ�شوات يرجَّ

الذي منه الرئي�س. 
ويكون للجنة مقرر يعنيَّ بقرار من الرئي�س.

مادة )4(
يجوز للجنة اأن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س لإبداء الراأي الطبي يف 
رت اللجنة ذلك، دون اأْن يكون لهم حق الت�شويت فيما تتخذه اللجنة من قرارات  بع�س احلالت متى قدَّ

وتو�شيات.

مادة )5(
ُيلغى القرار رقم )5( ل�شنة 2008 ب�شاأن ت�شمية اأع�شاء جلنة الإ�شراف والرعاية ونظام عملها، 

ويلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )6(
على وكيل وزارة ال�شحة تنفيذ هذا القرار ، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

 وزيرة ال�سحة
فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 1 رم�شان 1437هـ
املـــــــوافـــــــق: 6 يـــونيـــــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 قرار رقم )54( ل�سنة 2016

 ب�ساأن الترخي�ض باإن�ساء مركز اإبداع هوب للتدريب
)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

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

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

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )137( املنعقدة بتاريخ 2016/2/22،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب،

قرر االآتي:
مادة - 1-

يف   )72853/1( جتاري  �شجل  ذ.م.م،  لال�شت�شارات  الإبداع  ملتقى  �شركة  لل�شادة/  �س  يرخَّ
 IBDAA HUB TRAINING اإن�شاء مركز للتدريب الإداري والتجاري با�شم مركز اإبداع هوب  للتدريب

CENTER ويقيَّد حتت قيد رقم )3/م.ت.خ/2016(.

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

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل و التنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 29 �شعبان 1437هـ
املــوافــق: 5 يــــونيـــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 قرار رقم )55( ل�سنة 2016

 ب�ساأن الترخي�ض باإن�ساء مركز �سلة للتدريب
)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

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

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

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 2008 ب�شاأن ر�شوم تراخي�س اإن�شاء املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،
وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )138( املنعقدة بتاريخ 2016/3/31،

وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شئون التدريب،

قرر االآتي:
مادة - 1-

�س لل�شادة/ �شركة �شلة اخلليج ذ.م.م، �شجل جتاري )1-72853( يف اإن�شاء مركز للتدريب  يرخَّ
الإداري والتجاري حتت ا�شم مركز �شلة للتدريب SILAH TRAINING CENTER ويقيَّد حتت قيد 

رقم )2/م.ت.خ/2015(.

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

يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل و التنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 29 �شعبان 1437هـ
املــوافــق: 5 يــونــيــــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 قرار رقم )59( ل�سنة 2016

ب�ساأن حل جمعية التوعية االإ�سالمية 

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

وتعديالته،
وعلى القرار رقم )35( ل�شنة 2005 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية التوعية الإ�شالمية،

ل بالقرار رقم )27( ل�شنة 2015، وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية التوعية ال�شالمية، املعدَّ
وبناًء على التقارير الواردة بهذا ال�شاأن والثابت فيها ارتكاب اجلمعية ملخالفات عديدة،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية،

قرر االآتي:
مادة )1( 

حُتل جمعية التوعية ال�شالمية لرتكابها العديد من املخالفات القانونية، وذلك وفقًا لن�س املادة 
)50( من قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب 

والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم قانون رقم )21( ل�شنة 1989.

مادة )2(
ُيحَظر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها.

مادة )3(
انتهاء  بعد  اأجره  وي�شتحق  للجمعية،  م�شفيًا  الدولية  و�شركاوؤه  اأبوغزالة  طالل  ال�شادة/  ُيعنيَّ 
مهمته، ويقوم بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت الت�شفية وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية 

وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا القرار.

مادة )4(
على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم امل�شفي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة 
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باجلمعية، وميتنع عليهم وعلى موظفيها الت�شرف يف اأي �شاأن من �شئون اجلمعية اأو حقوقها اإل باأمر 
كتابي من امل�شفي.

مادة )5(
على امل�شفي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها، واأْن ي�شتويف مالها 
من حقوق ِقَبل امل�شاهمني اأو الغري، واأْن يقوم بالوفاء مبا عليها من ديون مع مراعاة الأحكام املقررة 

يف نظام اجلمعية.

مادة )6(
يقدم امل�شفي اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية.

مادة )7(
يحَظر على امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية واملدينني لها الت�شرف يف اأي �شاأن من �شئون 

اجلمعية اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.

مادة )8(
ل. ُيَبلَّغ هذا القرار اإلى جمعية التوعية ال�شالمية مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )9(
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 االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 9 رم�شان 1437هـ
املــوافــق: 14 يـونيــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 قرار رقم )60( ل�سنة 2016

ب�ساأن حل جمعية الر�سالة االإ�سالمية 

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

1989،وتعديالته،
وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2002 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية الر�شالة الإ�شالمية،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية الر�شالة الإ�شالمية، 
وبناًء على التقارير الواردة بهذا ال�شاأن والثابت فيها ارتكاب اجلمعية ملخالفات عديدة،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية،

قرر االآتي:
مادة )1( 

حُتل جمعية الر�شالة الإ�شالمية لرتكابها العديد من املخالفات القانونية، وذلك وفقًا لن�س املادة 
)50( من قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب 

والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم قانون رقم )21( ل�شنة 1989.

مادة )2(
ُيحَظر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها.

مادة )3(
انتهاء  بعد  اأجره  وي�شتحق  للجمعية،  م�شفيًا  الدولية  و�شركاوؤه  اأبوغزالة  طالل  ال�شادة/  ُيعنَي 
مهمته، ويقوم بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت الت�شفية وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية 

وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا القرار.

مادة )4(
على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم امل�شفي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة 
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باجلمعية، وميتنع عليهم وعلى موظفيها الت�شرف يف اأي �شاأن من �شئون اجلمعية اأو حقوقها اإل باأمر 
كتابي من امل�شفي.

مادة )5(
على امل�شفي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها واأْن ي�شتويف مالها 
من حقوق ِقَبل امل�شاهمني اأو الغري، واأْن يقوم بالوفاء مبا عليها من ديون مع مراعاة الأحكام املقررة 

يف نظام اجلمعية.

مادة )6(
يقدم امل�شفي اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية.

مادة )7(
ُيحَظر على امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية واملدينني لها الت�شرف يف اأي �شاأن من �شئون 

اجلمعية اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.

مادة )8(
ُيَبلَّغ هذا القرار اإلى جمعية الر�شالة ال�شالمية مبوجب خطاب م�شجل.

مادة )9(
على وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل و التنمية االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 9 رم�شان 1437هـ
املــوافـق: 14 يـونيــو 2016م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 قرار رقم )61( ل�سنة 2016

ب�ساأن حل جمعية رعاية الم�سحف ال�سريف

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

1989،وتعديالته،
وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2006 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية رعاية امل�شحف ال�شريف،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية رعاية امل�شحف ال�شريف، 
وبناًء على التقارير الواردة بهذا ال�شاأن والثابت فيها ارتكاب اجلمعية ملخالفات عديدة ،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون التنمية الجتماعية ،

قرر االآتي:
مادة )1( 

حُتل جمعية رعاية امل�شحف ال�شريف لرتكابها العديد من املخالفات القانونية وذلك وفقًا لن�س 
املادة )50( من قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان 

ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم قانون رقم )21( ل�شنة 1989.

مادة )2(
ُيحَظر على اأع�شاء اجلمعية والقائمني على اإدارتها وموظفيها موا�شلة ن�شاطها.

مادة )3(
انتهاء  بعد  اأجره  وي�شتحق  للجمعية،  م�شفيًا  الدولية  و�شركاوؤه  اأبوغزالة  طالل  ال�شادة/  ُيعني 
مهمته، ويقوم بت�شفية اجلمعية وتوزيع ناجت الت�شفية وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي للجمعية 

وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ ن�شر هذا القرار.

مادة )4(
على القائمني على اإدارة اجلمعية املبادرة بت�شليم امل�شفي جميع امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة 
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باجلمعية، وميتنع عليهم وعلى موظفيها الت�شرف يف اأي �شاأن من �شئون اجلمعية اأو حقوقها اإل باأمر 
كتابي من امل�شفي.

مادة )5(
على امل�شفي اأن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على اأموال اجلمعية وحقوقها واأْن ي�شتويف مالها 
من حقوق ِقَبل امل�شاهمني اأو الغري، واأّن يقوم بالوفاء مبا عليها من ديون مع مراعاة الأحكام املقررة 

يف نظام اجلمعية.

مادة )6(
يقدم امل�شفي اإلى وزارة العمل والتنمية الجتماعية ح�شابًا ختاميًا عن اأعمال الت�شفية.

مادة )7(
ُيحَظر على امل�شرف املودعة لديه اأموال اجلمعية واملدينني لها الت�شرف يف اأي �شاأن من �شئون 

اجلمعية اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من امل�شفي.

مادة )8(
ل. ُيَبلَّغ هذا القرار اإلى جمعية رعاية امل�شحف ال�شريف مبوجب خطاب م�شجَّ

مادة )9(
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 االجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان

�شدر يف: 9 رم�شان 1437هـ
املـــوافـق: 14 يـونيــو 2016م
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وزير املوا�سالت واالت�ساالت
 قرار رقم )10( ل�سنة 2016

 بتعديل المادة )104( من الالئحة التنفيذية
 للقانون رقم )49( ل�سنة 2014 ب�ساأن البريد

ال�سادرة بالقرار رقم )7( ل�سنة 2015
وزير املوا�شالت والت�شالت:

ال�شادرة  التنفيذية  ولئحته  الربيد،  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )49( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
بالقرار رقم )7( ل�شنة 2015،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون النقل الربي والربيد،

قرر االآتي:
املادة االأولى

للقانون رقم )49( ل�شنة 2014 ب�شاأن الربيد  التنفيذية  اإلى املادة )104( من الالئحة  ت�شاف 
ال�شادرة بالقرار رقم )7( ل�شنة 2015 فقرة ثانية، ن�شها الآتي:

مادة )104( فقرة ثانية:
"وي�شري العمل بر�شوم الرتخي�س ال�شنوية املن�شو�س عليها يف البندين )ج( و)د( من الفقرة 

الأولى من هذه املادة اعتبارًا من الأول من �شهر يناير 2017".

املادة الثانية
على وكيل الوزارة ل�شئون النقل الربي والربيد تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير املوا�سالت واالت�ساالت
كمال بن اأحمد محمد

�شدر بتاريخ: 7 رم�شان 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 12 يـــونيــو 2016م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )115( ل�سنة 2016

  ب�ساأن تعديل ت�سنيف عقارين 
في منطقة الج�سرة – مجمع 1004

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 االآتي:
مادة )1(

ُيعدل ت�شنيف العقارين رقم 10037064 و 10037065 الكائنني مبنطقة اجل�شرة جممع - 1004 
)LD(، وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.
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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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 4 رم�شان 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 9 يـــونيـــــو 2016م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
 قرار رقم )116( ل�سنة 2016

 ب�ساأن ت�سنيف عقار في 
منطقة المعامير/ راأ�ض زويد– مجمع 952/636

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 االآتي:
مادة )1(

ُي�شنف العقار رقم 06023953 الكائن مبنطقة املعامري/ راأ�س زويد– جممع 952/636  �شمن 
ت�شنيف مناطق ال�شناعات اخلفيفة )LD(،  وتطبق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف 

قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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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 االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام بن عبداهلل خلف  

�شدر بتاريخ: 4 رم�شان 1437هـ
املــــــوافــــــــق: 9 يـــونيـــــو 2016م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
قرارات ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك 
رقم )14( ل�سنة 2016

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 
قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

ا�شتمالك:
الق�شيبية.  يف  الكائن  اخل�شرم  را�شد  يو�شف  را�شد  عبدالرحمن  ال�شيد/  ُملك  من  جزء 
املقدمة رقم 2005/8329 عقار رقم 03021564 وذلك من اأجل تو�شعة طريق رقم 2148 ح�شب 

طلب اإدرة تخطيط املدن والقرى - التخطيط العمراين.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

قرار ا�ستمالك 
رقم )15( ل�سنة 2016

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 
قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

ا�شتمالك:
و�شركائه  خليفة  اآل  عي�شى  بن  محمد  بن  علي  بن  �شلمان  ال�شيخ  ال�شادة/  ُملك  من  جزء 
الكائن يف املحرق. املقدمة رقم 2005/2490 عقار رقم 02016430 وذلك من اأجل التعوي�س 

عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع ح�شب طلب اإدارة تخطيط املدن والقرى - التخطيط العمراين.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

قرار ا�ستمالك 
رقم )16( ل�سنة 2016

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 
قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

ا�شتمالك:
رقم  املقدمة  �شماهيج.  يف  الكائن  بوعلي  عبدالرحمن  علي  يحيى  ال�شيد/  ُملك  من  جزء 
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2015/7223 عقار رقم 02029843 وذلك من اأجل اإن�شاء منتزه عام ح�شب طلب جمل�س بلدي 
املحرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

قرار ا�ستمالك 
رقم )17( ل�سنة 2016

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 
قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

ا�شتمالك:
رقم  املقدمة  �شماهيج.  يف  الكائن  بوعلي  عبدالرحمن  علي  يحيى  ال�شيد/  ُملك  من  جزء 
2015/7224 عقار رقم 02029844 وذلك من اأجل اإن�شاء منتزه عام ح�شب طلب جمل�س بلدي 

املحرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

قرار ا�ستمالك 
رقم )18( ل�سنة 2016

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 
قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القانون  مبوجب 

ا�شتمالك:
رقم  املقدمة  �شماهيج.  يف  الكائن  بوعلي  عبدالرحمن  علي  يحيى  ال�شيد/  ُملك  من  جزء 
2015/7225 عقار رقم 02029845 وذلك من اأجل اإن�شاء منتزه عام ح�شب طلب جمل�س بلدي 

املحرق.
وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك 
مراجعة وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س على 

الرقم 17221379 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين
ع�سام عبداهلل خلف
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اإعالن عن طلب ت�سفية

اإ�شارة اإلى قرار م�شرف البحرين املركزي رقم )22( ل�شنة 2015 بو�شع �شركة التاأمني الإيرانية 
حتت الإدارة.

يعتزم م�شرف البحرين املركزي ب�شفته املدير لل�شركة املذكورة والتي حتمل �شجل جتاري رقم 
التقدم  املنامة  ال�شيف، �س ب 995،  – مكتب رقم 77، �شاحية  1164 وعنوانها برج كابيتال بال�س 
اإلى املحكمة املخت�شة بطلب الت�شفية الإجبارية وفقًا لأحكام املادة 144 من قانون م�شرف البحرين 

املركزي واملوؤ�ش�شات املالية رقم )64( ل�شنة 2006.
 

م�سرف البحرين املركزي
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اإعالنات اإدارة الم�ستثمرين

اإعالن رقم )366( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
مكتب اآر اإ�س اإم ميزان، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة التي حتمل ا�شم )العاملية 
للخدمات التمويلية �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 70140، طالبًا اإ�شهار انتهاء 
قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  و�شطبها  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اعمال 

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

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملوؤيِّ

اإعالن رقم )367( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
�شاحبة  اأحمد،  واجع  جمايد  حنان  ال�شيدة/  عن  نيابة  بوعلي،  عبداهلل  عادل  املحامي  مكتب 
 ،96641 رقم  القيد  امل�شجلة مبوجب  للمقاولت(،  )الواجع  ا�شم  التي حتمل  الفردية  املوؤ�ش�شة 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ مفلح عبيد محمد 

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

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملوؤيِّ

اإعالن رقم )368( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
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مكتب ال�شيد/ ح�شني �شعيد محمد املخرق، نيابة عن ال�شيد/ ح�شن علي محمد جا�شم، مالك 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )اأبوعلي لقطع غيار ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
67397 والتي يزاَول من خاللها ن�شاط جتارة بيع قطع غيار املركبات ذات املحركات وملحقاتها، 
وبراأ�شمال مقداره  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة،  املوؤ�ش�شة  الثاين من  الفرع  طالبًا حتويل 
األفا )20،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ محمد حنيفة اأ�شرف الدين �شريكًا يف ال�شركة.

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

اإعالن رقم )369( ل�سنة 2016
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة )لويل �ستون لل�سرياميك ذ.م.م(
وحتويلها اإلى فرع من موؤ�س�سة فردية

 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
ال�شيد/ حمد محمد قمرب حاجيه، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي حتمل ا�شم 
)لويل �شتون لل�شرياميك ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 82949، طالبًا باعتباره م�شفيًا 
لل�شركة، اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفييتها وحتويلها اإلى اأحد فروع املوؤ�ش�شة الفردية اململوكة له، 
امل�شماة )مقاولت حمودي( امل�شجلة مبوجب القيد نف�شه، وذلك بعد تنازل �شريكته عن كامل 

ح�ش�شها يف ال�شركة اإليه.
رة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املربِّ

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملوؤيِّ

اإعالن رقم )370( ل�سنة  2016  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)يونيكوير ال�سرق االأو�سط واأفريقيا ذ.م.م(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه 
�شركة )الزعبي و�شركاه لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة التي 
حتمل ا�شم )يونيكوير ال�شرق الأو�شط واأفريقيا ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 54061، 
طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة )يونيكوير ال�شرق الأو�شط واأفريقيا ذ.م.م( ت�شفية 
ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية، 

.2001
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رة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املربِّ
دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملوؤيِّ

اإعالن رقم )371( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

ايل �سركة ذات م�سئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
�شركة )اآي جوده لال�شت�شارات ذ.م.م(، نيابة عن ال�شيدة/ هويدا ها�شم اأحمد اإبراهيم، �شاحبة 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )�شيدلية دار ال�شالم(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76234، 
ا�شم )تارجت فيجن لالأجهزة والأدوات  املوؤ�ش�شة والذي يحمل  الثاين من  الفرع  طالبة حتويل 
الطبية( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وذلك بعد تنازل املالكة عن ملكية الفرع اإلى كل من 
اإدري�س، واأن ي�شبح  اأحمد  اأمني وال�شيد/ م�شطفى الطيب محمد  ال�شيدة/ ليلى ح�شن محمد 
ا�شمها التجاري �شركة )تارجت فيجن لالأجهزة والأدوات الطبية ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 

ع�شرة اآلف )10،000( دينار بحريني. 
رة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املربِّ

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملوؤيِّ

اإعالن رقم )372( ل�سنة 2016
ب�ساأن تخفي�ض راأ�سمال �سركة 

)باور جري�ض القاب�سة �ض.م.ب/ مقفلة(
 يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
�س.م.ب/  القاب�شة  )باور جري�س  ا�شم  التي حتمل  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  مكتب 
مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 66908، التي تزاول ن�شاط �شركة قاب�شة، طالبًا تخفي�س 
وت�شعة  وثالثمائة  اآلف  و�شبعة  و�شتمائة  ماليني  ع�شرة  من  واملدفوع  ال�شادر  ال�شركة  راأ�شمال 
و�شبعون )10،607،379( دينارًا بحرينيًا، اإلى مليونني واأربعمائة واإثنني وثمانني وت�شعة و�شتني 
و�شتني  وت�شعة  وثمانني  واإثنني  واأربعمائة  مليونني  دينارًا بحرينيًا، موزعة على   )2،482.069(
رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  �شهمًا،   )2،482،069(

)21( ل�شنة 2001.
رة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املربِّ
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دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملوؤيِّ

اإعالن رقم )373( ل�سنة  2016  
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)�سندوق الدار الأ�سهم راأ�ض املال �ض.م.ب/ مقفلة(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه 
املال  راأ�س  لأ�شهم  الدار  ا�شم )�شندوق  التي حتمل  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  مكتب 
�س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 65773، طالبًا ت�شفية ال�شركة ت�شفيه اختيارية، 

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

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملوؤيِّ

اإعالن رقم )374( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة
تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن   
القيد  مبوجب  امل�شجلة  للتنظيفات(،  )بوجنور  ا�شم  حتمل  التي  الت�شامن  �شركة  موؤ�ش�شو  اإليه 
�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  لل�شركة وذلك  القانوين  ال�شكل  تغيري  رقم 94523، طالبني 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف)20،000( دينار بحريني.
رة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املربِّ

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملوؤيِّ

اإعالن رقم )375( ل�سنة 2016
ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة 
تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز   
اإليه �شركة )كي بوينت خلدمات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة 
التي حتمل ا�شم )املها العقارية �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 56095 ، والتي 
رة، طالبة تغيري �شكلها القانوين وذلك  تار�س الأن�شطة العقارية يف املمتلكات اململوكة اأو املوؤجَّ
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�س.�س.و(  �شتون  )�شركة  من  ال�شركاء  وتغيري  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها 
ذات  ال�شركة  ت�شبح  بحيث  �س.�س.و(،  فنت�شرز  �شتون  و)�شركة  الرئي�شية،  املجموعة  ومالكتها 
امل�شئولية املحدودة مملوكة لل�شركاء اجلدد وهما �شركة )ماي فو �س.�س و( و)�شركة ماي فوتيريا 

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

دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملوؤيِّ
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ملخ�ض عقد �سركة
ايه بل�ض اأوتو �سنرت ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: ايه بل�س اأوتو �شنرت ذ.م.م 
رقم القيد: 100143                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/5  
مدة ال�سركة: غري محددة

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

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- علوي ال�شيد يو�شف ها�شم   نا�شر              )بحريني اجلن�شية(

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

عدد احل�ش�س )24(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2400( الن�شبة )٪12(
3-          )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )24(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )2400( الن�شبة )٪12(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

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

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
مدير اجلن�شية(         )هندي              -1
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ملخ�ض عقد �سركة
مقالع احلجر االبي�ض للمقاوالت �ض.�ض.و

 ملالكها  ابراهيم بن تركي بن �سليمان احلمود
�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: مقالع احلجر البي�س للمقاولت �س.�س.و ملالكها ابراهيم بن تركي بن �شليمان 
احلمود 

رقم القيد: 100141                                        
تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/5  

مدة ال�سركة: غري محددة
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31

. اأغرا�ض ال�سركة: ت�شييد املباين 

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
ابراهيم بن تركي بن �شليمان احلمود                        )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
ابراهيم بن تركي بن �شليمان احلمود                        )�شعودي اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
ابراهيم بن تركي بن �شليمان احلمود                        )�شعودي اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الإدارة 



40
العدد: 3266 - الخميس 16 يونيو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
�سركة ووك ومان للتنظيفات ذ.م.م.

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ووك ومان للتنظيفات ذ.م.م. 
رقم القيد: 100139                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/5  
مدة ال�سركة: غري محددة

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

التنظيف العام للمباين
اأن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�شناعي الأخرى - مقاولت تنظيفات ال.

اأ - النقدي: - 100 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -        

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- زهرة عبداهلل محمد جا�شم  نعمه                        )بحرينية اجلن�شية(

الن�شبة )٪50( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
2- �شركة كلينتك للتنظيفات - �س.�س.و  ل�شاحبتها زهرة عبداهلل نعمة         )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
زهرة  عبداهلل محمد جا�شم  نعمه                         )بحرينية  اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
زهرة  عبداهلل محمد جا�شم  نعمه                         )بحرينية  اجلن�شية(                                    رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة نردين للمقاوالت ذ.م.م
�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة نردين للمقاولت ذ.م.م 
رقم القيد: 100138                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/5  
مدة ال�سركة: غري محددة

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

اأ - النقدي: - 500 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- زينب احمد عبداهلل �شبت                        )بحرينيةاجلن�شية(

الن�شبة )٪10( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
2- �شالح عبداجلبار ابراهيم  �شالح         )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )٪90( اإجمايل احل�ش�س )450(  عدد احل�ش�س )9(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
�شالح عبداجلبار ابراهيم  �شالح                         )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
1- زينب احمد عبداهلل �شبت                          )بحرينية اجلن�شية(        ع�شو جمل�س الإدارة 
2- �شالح عبداجلبار ابراهيم  �شالح                            )بحريني اجلن�شية(               ع�شو جمل�س الإدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة جنمة �سهيل لل�سيانة �ض.�ض.و 

ملالكها محمد جعفر مح�سن ربيع
�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة جنمة �شهيل لل�شيانة �س.�س.و ملالكها محمد جعفر مح�شن ربيع 
رقم القيد: 100137                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/5  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: الأن�شطة املتعلقة بخدمة و�شيانة جتميل املواقع.

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
محمد جعفر مح�شن   ربيع                       )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )200( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
محمد جعفر مح�شن   ربيع                       )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
املنتدب  الع�شو  اجلن�شية(         )بحريني  ربيع                        مح�شن    جعفر  محمد 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة فر�سيلي ملالكتها 

خريية �سيد �سرف للمقاوالت �سركة ال�سخ�ض الواحد 
�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة فر�شيلي ملالكتها خريية �شيد �شرف للمقاولت �شركة ال�شخ�س الواحد 
رقم القيد: 100135                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/5  
مدة ال�سركة: غري محددة

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

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
خريية ال�شيد�شرف علي  ف�شل                      )بحرينية 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: 
خريية ال�شيد�شرف علي  ف�شل                      )بحرينية اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
مدير  اجلن�شية(         )بحرينية  ف�شل                       علي  ال�شيد�شرف  خريية 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة اأنفووير البحرين خلدمات املعلومات ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اأنفووير البحرين خلدمات املعلومات ذ.م.م 
رقم القيد: 100134                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/5  
مدة ال�سركة: محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة الربجمة احلا�شوبية 

اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية احلا�شوبية واإدارة املرافق احلا�شوبية 
اأن�شطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلا�شوب الأخرى 

اأن�شطة خدمات املعلومات الأخرى غري امل�شّنفة يف مو�شع اآخر 
جتارة/بيع معدات املعلومات والت�شالت بالتجزئ.

اأ - النقدي: - 37200 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -       

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- اأحمد عطيه اهلل كاظم محمد  احلجريي                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )124(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12400( الن�شبة )٪33.3333(
2- عبيديل يو�شف علي  عبيديل         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )124(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12400( الن�شبة )٪33.3333(
3- محمد محمد عليوه غنيم �شلبى         )م�شري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )124(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )12400( الن�شبة )٪33.3333(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- اأحمد عطيه اهلل كاظم محمد  احلجريي              )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )جمتمع(
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2- عبيديل يو�شف علي  عبيديل                   )بحريني اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )جمتمع(
3- محمد محمد عليوه غنيم �شلبى         )م�شري اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )جمتمع(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
1- اأحمد عطيه اهلل كاظم محمد  احلجريي        )بحريني اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الإدارة 
مدير اجلن�شية(                )بحريني  عبيديل                  علي  يو�شف  عبيديل   -2
3- محمد محمد عليوه غنيم �شلبى         )م�شري اجلن�شية(                                             مدير
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة اإيه اإيه اآي اإم لالإ�ست�سارات ذ.م.م.

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اإيه اإيه اآي اإم لالإ�شت�شارات ذ.م.م. 
رقم القيد: 100132                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/5  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة.

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

عنوان ال�سركة:  
�شقة 910         مبنى 964       طريق 3620           ال�شيف

الهاتف: 66300568

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- عزات اإبراهيم رم�شان حمزة                        )اأردين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )200(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(
2- فاروق عزت محمود الزربا         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪25(
3- محمد مازن محمد داود  عريقات    )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )5000( الن�شبة )٪25(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- عزات اإبراهيم رم�شان حمزة                        )اأردين اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(



47
العدد: 3266 - الخميس 16 يونيو 2016

2- فاروق عزت محمود الزربا                              )بحريني اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- محمد مازن محمد داود  عريقات    )بحريني اجلن�شي(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
1- عزات اإبراهيم رم�شان حمزة                        )اأردين اجلن�شية(        ع�شو جمل�س الإدارة 
2- فاروق عزت محمود الزربا                            )بحريني اجلن�شية(               ع�شو جمل�س الإدارة 
3- محمد مازن محمد داود  عريقات    )بحريني اجلن�شي(                       ع�شو جمل�س الإدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
اأكري بال�ض �ض.�ض.و 

ملالكها خالد محمد عبداهلل محمد اجل�سمي
�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: اأكري بال�س �س.�س.و ملالكها خالد محمد عبداهلل محمد اجل�شمي 
رقم القيد: 100166                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/6  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: �شنع املنتجات اللدائنية.

اأ - النقدي: -  راأ�سمال ال�سركة:  
 Value of Assets in a Factory -  140000 ب - العيني: -      

North West Askar

عنوان ال�سركة:  
مبنى 2220          طريق 5154           ع�شكر

الهاتف: 39660636

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
خالد محمد عبداهلل محمد  اجل�شمي                       )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )2800(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )140000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
خالد محمد عبداهلل محمد  اجل�شمي                          )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
خالد محمد عبداهلل محمد  اجل�شمي                           )بحريني اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة امل�سدر لالإ�ست�سارات �ض.�ض.و 

ملالكها جان محمد رانا
�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة امل�شدر لالإ�شت�شارات �س.�س.و ملالكها جان محمد رانا 
رقم القيد: 100161                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/6  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة.

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

عنوان ال�سركة:  
�شقة 23       مبنى 433           طريق 1805              املنامة

الهاتف: 39029055

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
جان محمد رانا                        )اأملاين 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: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(            )اأملاين  رانا                         محمد  جان 

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
مدير  اجلن�شية(         )اأملاين  رانا                         محمد  جان 
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ملخ�ض عقد �سركة
ناكاما تك ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: ناكاما تك ذ.م.م 
رقم القيد: 100179                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/6  
مدة ال�سركة: محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة:  ن�شر الربجميات

اأن�شطة الربجمة احلا�شوبية
اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية احلا�شوبية واإدارة املرافق احلا�شوبية

اأن�شطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلا�شوب الأخرى
جتهيز البيانات وا�شت�شافة املواقع على ال�شبكة وما يت�شل بذلك من اأن�شطة

 بوابات ال�شبكة 
اأن�شطة خدمات املعلومات الأخرى غري امل�شّنفة يف مو�شع اآخر

اأن�شطة اأخرى تتعلق بالإعالنات التجارية وبحوث ال�شوق
اأبحاث ال�شوق وا�شتطالعات الراأي

جتارة/بيع معدات املعلومات والت�شالت بالتجزئة.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -        

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- حف�شة محمد محمود   الكوهجي                        )بحرينية اجلن�شية(

)٪1( الن�شبة   )50( احل�ش�س  اإجمايل         )50( احل�شة  قيمة       )1( احل�ش�س  عدد 
2- محمد عادل محمد عبدالرحمن العبا�شي         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )99(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )4950( الن�شبة )٪99(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
محمد عادل محمد عبدالرحمن  العبا�شي                         )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
محمد عادل محمد عبدالرحمن  العبا�شي                          )بحريني اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
رو�سة االأ�سدقاء ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: رو�شة الأ�شدقاء ذ.م.م 
رقم القيد: 100173                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/6  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: التعليم يف مرحلة ما قبل املدر�شة )ريا�س الأطفال(.

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- حبيب محمد عبداهلل  ح�شن                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )190(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )9500( الن�شبة )٪95(
2- زكية حميد احمد ا�شماعيل         )بحرينية اجلن�شية(

الن�شبة )٪5( اإجمايل احل�ش�س )500(  عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
1- حبيب محمد عبداهلل  ح�شن                          )بحريني اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- زكية حميد احمد ا�شماعيل         )بحرينية اجلن�شية(                   م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
1- حبيب محمد عبداهلل ح�شن                           )بحريني اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الإدارة 
مدير اجلن�شية(                )بحرينية  ا�شماعيل          احمد  حميد  زكية   -2
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ملخ�ض عقد �سركة
داون بيلدينج للمقاوالت ذ.م.م.
�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: داون بيلدينج للمقاولت ذ.م.م. 
رقم القيد: 100242                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

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

اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -        

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- يو�شف ح�شني علي عبداخلالق يو�شف القطان                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )51(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2550( الن�شبة )٪51(
2-            )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )49(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2450( الن�شبة )٪49(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

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

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
1-              )هندي اجلن�شية(                   مدير



53
العدد: 3266 - الخميس 16 يونيو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
جنمة اأرادو�ض لقطع غيار ال�سيارات ولوازمها ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: جنمة اأرادو�س لقطع غيار ال�شيارات ولوازمها ذ.م.م 
رقم القيد: 100240                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: محددة

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

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

عنوان ال�سركة:
مبنى 347ل          طريق 411          �شلماباد

الهاتف: 36603665

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- هنادي عبدامللك احمد احلكيم                        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )99(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )9900( الن�شبة )٪99(
2-             )هندي اجلن�شية(

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

املخولني بالتوقيع: 
1- هنادي عبدامللك احمد احلكيم                        )بحرينية اجلن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
1- هنادي عبدامللك احمد احلكيم                        )بحرينية اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الإدارة 

            



54
العدد: 3266 - الخميس 16 يونيو 2016

ملخ�ض عقد �سركة
�سركة �سديقة لالإن�ساء ذ.م.م.
�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة �شديقة لالإن�شاء ذ.م.م. 
رقم القيد: 100237                                    

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

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

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- زهرة عبداهلل محمد جا�شم  نعمة                        )بحرينية اجلن�شية(

الن�شبة )٪50( اإجمايل احل�ش�س )100(  عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )50(       
2- �شركة كلينتك للتنظيفات - �س.�س.و. ل�شاحبتها زهرة عبداهلل نعمة         )بحرينية اجلن�شية(
الن�شبة )٪25( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 

3- �شركة ووك مان للدعاية والعالن ذ.م.م            )بحرينية اجلن�شية(
الن�شبة )٪25( اإجمايل احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )50(             )1( عدد احل�ش�س 
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

املخولني بالتوقيع: 
 زهرة عبداهلل محمد جا�شم  نعمة               )بحرينية اجلن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
 زهرة عبداهلل محمد جا�شم  نعمة                        )بحرينية اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
عا�سق ال�سفر لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: عا�شق ال�شفر لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م 
رقم القيد: 100236                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة مكاتب ال�شفر - مكاتب ال�شفريات.

اأ - النقدي: - 30000 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�سركة:  
�شقة 31      مبنى 52       طريق 2601             املنامة

الهاتف: 38882827 و 38882827

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- اإبراهيم هاج�س حمد �شريان الكعبى                        )قطري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪33.3333(
2- عمار �شامي علي ح�شن  قمرب         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪33.3333(
3- محمد عبداهلل ثواب القحطانى         )قطري اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )100( قيمة احل�شة )100( اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )٪33.3333(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

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

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
1- اإبراهيم هاج�س حمد �شريان الكعبى                        )قطري اجلن�شية(        ع�شو جمل�س الإدارة 
2- عمار �شامي علي ح�شن  قمرب                            )بحريني اجلن�شية(               ع�شو جمل�س الإدارة 
3- محمد عبداهلل ثواب القحطانى         )قطري اجلن�شية(                       ع�شو جمل�س الإدارة 
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ملخ�ض عقد �سركة
جولدن جريد ملقاوالت البناء ذ.م.م. 

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: جولدن جريد ملقاولت البناء ذ.م.م.  
رقم القيد: 100234                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

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

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

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- ع�شام �شهزاد غالم محمد عمر  الدين                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )10(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )500( الن�شبة )٪50(
2- ماريا فلبينا باجار اجان         )بحرينية اجلن�شية(

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

املخولني بالتوقيع: 
)منفردة( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(            )بحرينية  اجان          باجار  فلبينا  ماريا 

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
املنتدب  الع�شو  اجلن�شية(         )بحرينية  اجان          باجار  فلبينا  ماريا 
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ملخ�ض عقد �سركة
ال�سرق كوميونيكي�سنز �ض.�ض.و 

ملالكها األبريتو دي جينارو
�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: ال�شرق كوميونيكي�شنز �س.�س.و ملالكها األبريتو دي جينارو 
رقم القيد: 100233                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: اأن�شطة العالقات العامة.

اأ - النقدي: - 50 راأ�سمال ال�سركة:  
ب - العيني: -       

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
األبريتو دي جينارو                      )اإيطايل اجلن�شية(

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

املخولني بالتوقيع: 
التوقيع )منفرد( )اإيطايل اجلن�شية(           م�شتوى  األبريتو دي جينارو                      

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
الإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(         )اإيطايل  جينارو                       دي  األبريتو 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة غريت دراغون تريد ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة غريت دراغون تريد ذ.م.م 
رقم القيد: 100232                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: 12/31
اأغرا�ض ال�سركة: جتارة/بيع مواد البناء واملواد الإن�شائية املعدنية ومعدات ال�شباكة.

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

عنوان ال�سركة:  
�شقة 55          مبنى 4441          طريق 6347           ديار املحرق

الهاتف: 39777721

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1- رونغدي لني                        )�شيني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )19(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )950( الن�شبة )٪95(
2- �شيينغ يانغ         )�شيني اجلن�شية(

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

املخولني بالتوقيع: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(            )�شيني  لني                         رونغدي 

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
مدير  اجلن�شية(         )�شيني  لني                         رونغدي 
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ملخ�ض عقد �سركة
�سركة �سبلندر �ض.�ض.و ملالكتها مقبول اأحمد

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة �شبلندر �س.�س.و ملالكتها مقبول اأحمد 
رقم القيد: 100231                                        

تاريخ التاأ�سي�ض:  2016/6/7  
مدة ال�سركة: غري محددة

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

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

عنوان ال�سركة: 
مبنى 90        طريق 8           �شلماباد

الهاتف: 39426400 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
1-                         )باك�شتاين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )1000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�سبة امللكية )٪100(

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

اأع�ساء جمل�ض االإدارة:
الإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(         )باك�شتاين                             -1
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى:4/00492/2016/14
تبليغ باحل�سور

المدعية: وفيه ح�شن من�شور علي ال�شقاء. رقمها ال�شخ�شي: 750101970. جن�شيتها بحرينية. 
مبنى 1448 طريق 1949 مجمع 419 جدحف�س. المدعى عليه: بدر عبدالكريم مهدي ابراهيم 
الدعوى:  مو�شوع  عنوانه.  مجهول   760506272 ال�شخ�شي:  رقمه  بحريني.  جن�شيته:  مبارك. 

ك�شوة العيدين.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور باأنه 
اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2016/9/26م، فاإن  اإذا لم يح�شر 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يتق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�شي المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الأولى

رقم الدعوى: 14/ 9/5621/2015
تبليغ باحل�سور

وجن�شيتها/   841101612 ال�شخ�شي/  ورقمه  الظاعن.  محمد  يعقوب  محمد  ثامر  المدعي/ 
 .850920590 ال�شخ�شي  الرقم  ادري�س.  ا�شحاق  عبداهلل  نادية  عليها/  المدعى  بحريني. 

وجن�شيته/ م�شرية. مبنى 950 طريق 803 مجمع 108 الحد. مو�شوع الدعوى طلب الح�شانة.
باأنه  اأعاله  الرابعة للمدعى عليها المذكورة  ال�شنية  ال�شرعية       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 
اإذا لم تح�شر اأو تعين وكيال لها ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يوم الثالثاء 2016/6/21م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/2287/2016/14
تبليغ باحل�سور

المدعية/ مريم را�شد عو�س زيد. مبنى 365 طريق 3309 مجمع 933 الرفاع ال�شرقي– مملكة 
الجا�شمي.  عبداهلل  خمي�س  عبداهلل  خمي�س  عليه/  المدعي  بحرينية.  وجن�شيتها/  البحرين. 

مجهول العنوان. وجن�شيته/ قطري. مو�شوع الدعوى/ الح�شانة.
المذكور  عليه  للمدعي  الم�شتعجلة  الأولى  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       
الموافق  الثالثاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنه  له  وكيال  يعين  اأو  لم يح�شر  اإذا  باأنه  اأعاله 
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2016/6/28م فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية االأولى 

رقم الدعوى: 7/2071/2016/14
تبليغ باحل�سور

الغربي–  الرفاع   904 مجمع   944 طريق   1499 مبنى  عامود.  اأحمد  عبد  خ�شفه  المدعية/ 
العنوان.  مملكة البحرين. وجن�شيتها/ بحرينية. المدعي عليه/ ب�شام عزيز المحمود مجهول 

وجن�شيته/ �شوري. مو�شوع الدعوى/ الح�شانة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى الم�شتعجلة للمدعي عليه المذكور اأعاله 
باأنه اإذا لم يح�شر اأو يعين وكيال له ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الأحد الموافق 2016/6/27م 

فاأن المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
قا�سي املحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية االأولى

رقم الطعــن :18/2014/228/6
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

الطاعن: راجا نباتيها داييل. وكيلها عي�شى فرج بور�شيد. المطعون �شدها: مقاأولت و�شباغة 
�شكاًل  الطعن  قبول  الطاعن  طلبات  حمد.  مدينة   336 مجمع   3548 طريق   224 مبنى  لودان. 
لتقديمه في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة 
التي ا�شدرته لتحكم فيه من جديد. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شاأمال اتعاب 

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

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعــن :18/2014/141/7
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

الداغ�س  �شده  المطعون  بور�شيد.  فرج  عي�شى  وكيله  طالب.  ابو  محمد  بديار  محمد  الطاعن: 
للمقاأولت. مبنى 2479 طريق 1447 مجمع 1014 الهملة. طلبات الطاعن قبول الطعن �شكاًل 
لتقديمه في الميعاد القانوني ووقف تنفيذ الحكم. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى 
الر�شوم  التي ا�شدرته لتحكم فيه من جديد. ت�شمين المطعون �شده  من جديد الى المحكمة 
تاريخ  القانونية 10٪ من  والفائدة  التقا�شي  المحاماة عن درجات  اتعاب  �شاأمال  والم�شاريف 



62
العدد: 3266 - الخميس 16 يونيو 2016

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

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعــن: 18/2014/231/6
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

الطـاعن: حبيب جول. وكيله عي�شى فرج بور�شيد. المطعون �شدها: مقاأولت برج يلدا
لتقديمه  �شكاًل  الطعن  قبول  الطاعن:  طلبات  المنامة.   318 مجمع   1831 طريق   1771 مبنى 
في الميعاد القانوني. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة التي 
اتعاب  �شاأمال  والم�شاريف  الر�شوم  �شده  المطعون  ت�شمين  جديد.  من  فيه  لتحكم  ا�شدرته 

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

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعــن: 18/2014/318/5
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

الطاعن: محمد اأف�شل. وكيله عي�شى بور�شيد. المطعون �شـدها: ليوليو للتجارة. مبنى 543 طريق 
3861 مجمع 738 عالي. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل لتقديمه في الميعاد القانوني ووقف 
تنفيذ الحكم. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى من جديد الى المحكمة التي ا�شدرته 
لتحكم فيه من جديد. ت�شمين المطعون �شده الر�شوم والم�شاريف �شاأمال اتعاب المحاماة عن 

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

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز
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رقم الطعن :18/2014/204/9
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

محمود  اهلل  هبة  �شـدها:  المطعون  بوعلي.  عادل  وكيله  التطبيقية.  العلوم  جامعة  الطاعنة: 
�شكاًل  الطعن  قبول  الطاعن:  طلبات  المنامة.   329 مجمع   393 طريق   1209 مبنى  العو�شي. 
لتقديمه في الميعاد القانوني ووقف تنفيذ الحكم. نق�س الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى من 
جديد الى المحكمة التي ا�شدرته لتحكم فيه من جديد والزامها بان توؤدي 3907.200 دينارًا 

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

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الطعن :18/2014/165/4
تبليغ �سحيفة طعن بالتمييز

الطاعن: مروان طارق محمد. وكيله المحامي ا�شامة اأنور. المطعون �شدها: �شركة الوجه القبلى 
لل�شناعات الدوائية. مبنى 143 طريق 385 مجمع 304 المنامة. طلبات الطاعــن: قبول الطعن 
واعادة  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  الحكم.  تنفيذ  ووقف  القانوني  الميعاد  في  لتقديمه  �شكاًل 
التي ا�شدرته لتحكم فيه من جديد. ت�شمين المطعون �شده  الدعوى من جديد الى المحكمة 

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

ليعلم 
وكيل محكمة التمييز

رقم الدعوى: 8/7473/2016/02
تبليغ باحل�سور

اإ�شيت �س ت :45325. المدعى عليها/naleem latheef الرقم  المدعي: ريغ �شير ف�شز ميدل 
ال�شخ�شي :8209551714. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
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2016/6/28م لنظر الدعوى ليعلم
قا�سي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى: 4/7427/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: ال�شركة العالمية الموارد ال�شناعية �س ت :45325. المدعى عليها/ فينا يجا مورثي 
كاثرقيل. رقم الجواز:G7014195. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/7/12م لنظر الدعوى ليعلم

قا�سي اإدارة الدعوى العمالية
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  �شقه 2001 طريق 365 مجمع 316 وذلك في   1 للمطاعم ذ.م.م وعنوانها مبنى  بارتنرز 

2016/7/11 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�سي محكمة التنفيذ

رقم الدعوى: 8/1065/2013/04
تكليف بالوفاء

يق�شي  والذي   2016/4/5 بتاريخ  الرابعة  التنفيذية  المحكمة  من  ال�شادر  القرار  علـى  بناًء 
بموجب  والم�شجل  ال�شانع  عبدالمجيد  عبدالواح  معن  عليه  بالمحكوم  الخا�س  العقار  بو�شع 
المقدمة رقم )2009/ 7698( و وثيقة رقم )29853( بالمزاد العلني ت�شديدًا للدين المحكوم 
بـه �شده ل�شـالح/ �شتاندرد �شارتر بنك، على اأن يبـداأ المزاد ب�شعر اأ�شا�شـي قدره 5.500.000 
دينار خم�شة ماليين ون�شف مليون دينارًا وطبقًا للمادة رقم 291 من قانون المرافعات المدنية 

والتجارية ل�شنة 1971.
ن�شعـركم باأنـه اإذا لم ي�شدد المبلغ الم�شار اإليه اأعاله خالل �شبعـة اأيام من تاريخ ن�شر العالن، 
فاإن المحكمة �شوف تبا�شر اإجراءات بيع العقار بالمـزاد العلني وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 

 8/1065/2013/04
قا�سي محكمة التنفيذ
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رقم اال�ستئناف: 8/1119/2016/03
رقم الدعـــوى: 8/783/2013/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شدها: مي عبدالمنعم ال�شيد اأحمد عبدالرحمن

مبنى 680 طريق 2018 مجمع 320. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 
ال�شغرى المدنية ال�شابعة في الدعوى رقم 8/783/2013/02.     

اأعاله بالح�شور  للم�شتاأنف �شدها المذكورة       لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة 
بنف�شه اأو بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/4م موعد نظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 2/4013/2016/02

تبليغ باحل�سور
محمد  محمود  عليه:  المدعى  واخرين.  الزويد  ح�شن  را�شد  عبدالرحمن  اأحمد  المدعي: 
عبدالعزيز. منزل 130 طريق 911 المحرق 208. مو�شوع الدعوى: اإلزام المدعى عليهم بمبلغ 

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

بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/3م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 5/8052/2016/02
فتح دعوى تركة املتوفاة

عائ�سة اأحمد محمد الع�سريي
ال�شخ�شي  الرقم  الع�شيري.  محمد  اأحمد  عائ�شة  المتوفاة  تركة  فتح  عن  المحكمة  تعلن 
350000166. فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفاة اأن 

ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/9/21م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 3/7730/2016/02
فتح دعوى تركة املتويف

ال�سيد محمد ابراهيم محمد
ال�شخ�شي  الرقم  محمد.  ابراهيم  محمد  ال�شيد  المتوفى  تركة  فتح  عن  المحكمة  تعلن 
730740366. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم 
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دعوى لدى المحكمة خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن 
ي�شعر المحكمة وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/9/21م لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 2/18353/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: المدر�شة الهندية. المدعى عليه: ابراهام جون اتي ابراهام. بناية 133 طريق 4109 
والفوائد  دينار   25000/- بمبلغ  عليهم  المدعى  اإلزام  الدعوى:  مو�شوع   .841 عي�شى  مدينة 

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

اأو بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/2م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 5/4048/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعين: ورثة المتوفي عبدالرحمن بن م�شخ�س البي�شي. المدعى عليه: �شلطان اأحمد عيان 
عي�شى. مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: اإلزام المدعى عليهم بمبلغ -/60000 دينار والفوائد 

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

بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/3م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 7/20088/2015/02
فتح دعوى تركة املتويف

ح�سن جمعة عبداهلل
تعلن المحكمة عن فتح تركة المتوفى ح�شن جمعة عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي 220004331. فعلى 
كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى المحكمة 
خالل خم�شة واربعين يوما كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة وقد 

حددت المحكمة جل�شة 2016/10/3م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 5/288/2016/02
تبليغ باحل�سور

العنوان.  مجهول   .MOLLY SHIBU عليه:  المدعى  الفنادق.  لإدارة  مولولي  �شركة  المدعية: 
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والر�شوم  دينار   42000/- مبلغ  للمدعين  يوؤدي  باأن  عليه  المدعى  اإلزام  الدعوى:  مو�شوع 
والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/20م.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 4/14933/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ا�س بي ميدل اي�شت ذ.م.م 
اإلزام  الدعوى:  مو�شوع   .316 مجمع   1605 طريق   112 مبنى   51 مكتب   .56678-1 �س.ت 
المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعين مبلغ 65524/868 دينارًا والر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب 

المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/20م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم اال�ستئناف: 6/2521/2015/03
رقم الدعـــوى: 6/10917/2014/02

تبليغ باحل�سور
الجالهمة/ عبداهلل  اأحمد ح�شين  اآمال  الم�شتاأنف �شدهم:  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
نا�شر  عبداهلل  نا�شر  منيرة  الم�شلم/  نا�شر  عبداهلل  نا�شر  اأحمد  الم�شلم/  عبداهلل  نا�شر 
الم�شلم/ و�شحة نا�شر عبداهلل نا�شر الم�شلم/ نورة نا�شر عبداهلل نا�شر الم�شلم. مبنى 868 
طريق 1421 مجمع 914 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية العا�شرة في الدعوى رقم 6/10917/2014/02
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شدهم المذكورين اأعاله بالح�شور 

باأنف�شهم اأو بوكيل عنهم وذلك لجل�شة 2016/10/3م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم اال�ستئناف: 3/1486/2016/03
رقم الدعـــوى: 3/12706/2015/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة مينا تيليكوم. الم�شتاأنف �شده: عادل اأحمد اأحمد ال �شفر. مبنى 2849 طريق 
6467 مجمع 364. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية 
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الثالثة في الدعوى رقم 3/12706/2015/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/4م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم اال�ستئناف: 6/893/2016/03
رقم الدعـــوى: 1/8452/2014/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: البنك الهلي المتحد. الم�شتاأنف �شده: MAHALINGAM ANBALAGAN. مبنى 
من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع  زويد.  را�س   952 مجمع   5228 طريق   1515

المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة في الدعوى رقم 1/8452/2014/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/18م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم اال�ستئناف: 7/4132/2016/03
رقم الدعـــوى: 9/521/2015/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شده: اأكرم عبدالحميد ال�شويات. مبنى 647 طريق 
2817 مجمع 928. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى المدنية 

ال�شاد�شة في الدعوى رقم 9/521/2015/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/18م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/20267/2014/02
تبليغ باحل�سور

بناية 1385 طريق  الموؤيد.  يو�شف  فريد  عليه:  المدعى  غلوم عبا�س ح�شين.  المدعية: خاتون 
5140 ع�شكر 951. مو�شوع الدعوى: ا�شهار افال�س.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/18م.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
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رقم اال�ستئناف: 9/896/2016/03
رقم الدعـــوى: 9/8784/2014/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنف: البنك الهلي المتحد. الم�شتاأنف �شده: �شنثيل كومار مدا�شامي. مبنى 1 طريق 421 
مدخل 1205 مجمع 704 – �شلماباد. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية العا�شرة في الدعوى رقم 9/8784/2014/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/18م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم اال�ستئناف: 7/4275/2015/03
رقم الدعـــوى: 4/7514/2015/02

تبليغ باحل�سور
1669 طريق  مبنى  كانديلي.  ادكات  نو�شاد  �شده:  الم�شتاأنف  تيليكوم.  مينا  �شركة  الم�شتاأنفة: 
ال�شغرى  المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.  229 مجمع 302 

المدنية الثالثة في الدعوى رقم 4/7514/2015/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/4م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم اال�ستئناف: 9/1028/2016/03
رقم الدعـــوى: 9/13163/2015/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. الم�شتاأنف �شده: اأحمد �شلمان اأحمد عبداهلل. 
مبنى 1136 �شقة 2 طريق 1136 مجمع 411 جد علي. مو�شوع الدعوى ا�شتئناف الحكم ال�شادر 

من المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة في الدعوى رقم 9/13163/2015/02.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/4م موعد نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
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رقم اال�ستئناف: 8/1119/2016/03
رقم الدعـــوى: 8/783/2013/02

تبليغ باحل�سور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شدها: مي عبدالمنعم ال�شيد اأحمد عبدالرحمن

مبنى 680 طريق 2018 مجمع 320. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 
ال�شغرى المدنية ال�شابعة في الدعوى رقم 8/783/2013/02.

اأعاله بالح�شور  للم�شتاأنف �شدها المذكورة       لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة 
بنف�شه اأو بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/4م موعد نظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 8/4425/2013/02

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

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

بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/9/18م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 4/1290/2012/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة اأحمد من�شور العالي وكيلها نزار عقيل. المدعى عليهما: 1- �شركة اميرات�س 
ايركريت اند�شتريز كو – مالطا. 2- بنك ات�س ا�س بي �شي – مالطا. المو�شوع الحكم ب�شحة 
المر على عري�شة  بموجب  بتاريخ 2012/1/24  الرابعة  التنفيذ  ال�شادر من محكمة  الحجز 
رقم 1/ع/2012 وا�شليا الحكم ببطالن التزام المدعية قبل المدعى عليها الثانية ب�شداد قيمة 
العتماد الم�شتندي رقم 682010006026 – ال مع الغاء العتماد الم�شتندي واعتباره كاأن لم 

يكن واحتياطيا الحكم بندب خبير.
     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليهما المذكوران اأعاله بورود تقرير 
لجل�شة 2016/10/4م موعد  بوكيل عنهما وذلك  اأو  بنف�شيهما  وبالح�شور  الدعوى  الخبير في 

نظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى: 3/06240/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  الح�شيني.  عيد  محمد  وكيلها  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 
اأحمد �شامي جمعه حمد الزويري. الرقم ال�شخ�شي: 861205804. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

450.391 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/03944/2016/02
تبليغ باحل�سور

 FARUK عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .840755015 ال�شخ�شي:  الرقم   .HARUNUR RASHID

252.567 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 1/04201/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: مازيار ايرج 
مع  دينارًا   511.787 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .710635842 ال�شخ�شي:  الرقم  اردلني. 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/06113/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 831049936. مو�شوع  الرقم   .TAYYAB SHARIF BAJWA

185.669 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/02630/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: بنك البركة الإ�شالمي. وكيله اأحمد علي عراد. المدعى عليه: من�شور جعفر من�شور 
مع  دينارًا   882.274 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .910800634 ال�شخ�شي:  الرقم  مرهون. 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/04290/2016/02
تبليغ باحل�سور

 SUNIL عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .640233236 ال�شخ�شي:  الرقم   .KUMAR SADASIVAN

1429.988 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 5/04289/2016/02
تبليغ باحل�سور

 SUNIL عليه  المدعى  �شلمان.  محمد  اإبراهيم  عي�شى  وكيله  المتحد.  الهلي  البنك  المدعي: 
MADYIL PADEETTATHIL KUTTY. الرقم ال�شخ�شي 701131373

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 978.934 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/04152/2016/02
تبليغ باحل�سور

�شروق  عليها:  المدعى  المحرقي.  اأحمد  علي  ح�شان  وكيله  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
الرقم  �شلمان  علوي  مجيد  ها�شم  علي   .1-72362 رقم:  تجاري  �شجل  للمقاأولت.  البحرين 
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ال�شخ�شي: 790407094. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4820.25 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 4/04155/2016/02

تبليغ باحل�سور
كوانزو  عليهما   المدعى  المحرقي.  اأحمد  علي  ح�شان  وكيله  للتنمية.  البحرين  بنك  المدعي: 
لمواد البناء والدوات الكهربائية. محي ال�شيد يا�شين محمد. الرقم ال�شخ�شي 540901822. 
ال�شخ�شي: 590210840. مبنى 179 طريق 9 مجمع  الرقم  فوؤاد محمد عبدالرحمن.  �شاميه 
ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   4820.25 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  توبلي.   701

اأتعاب المحاماة.
قد  باأنها  اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

حددت جل�شة 2016/9/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/06166/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليهما: موؤ�ش�شة  المحرقي.  اأحمد  للتنمية. وكيله ح�شان علي  البحرين  المدعي: بنك 
�شيراليون التجارية. يو�شف عبدالر�شول مال اأحمد النعيمي. الرقم ال�شخ�شي: 600107060. 
ف�شيلة من�شور علي ح�شن دروي�س. الرقم ال�شخ�شي 631101659. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

4408.25 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

قد  باأنها  اأعاله  المذكوران  عليهما  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       
حددت جل�شة 2016/9/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 8/05772/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   287.583 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .JASIM UDDIN ABDUL عليه: 

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 2016/9/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 3/03547/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
VIVIAN NOVEDA SANTOS. الرقم ال�شخ�شي: 791045471. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

455.021 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 2016/9/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 6/06583/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: بيت التمويل الوطني. وكيلته جميلة علي �شلمان. المدعى عليها: ب�شمه محمد عي�شى 
 1633.722 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .820800791 ال�شخ�شي:  الرقم  الذوادي.  عبداهلل 

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 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/06567/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليها: حنان  التويجري.  بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم  المدعية: �شركة 
محمد جواد ح�شين اأحمد حميد. الرقم ال�شخ�شي: 841102546. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

190.668 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 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/06538/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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محمد مكي عبدالجليل جعفر علي. الرقم ال�شخ�شي: 850807646. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
64.8 دنانير 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى: 5/06530/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: نجيبه 
مبلغ 107.804  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 590125346. مو�شوع  الرقم  اأحمد عي�شى.  ح�شن 

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

جل�شة 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/06551/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: محمد مرهف 
اأحمد ال�شحن. الرقم ال�شخ�شي: 670436577. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3472.94 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 5/04213/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MUHAMMED المدعي: �شيتي بنك. وكيله فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليه
الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي 850447410.  الرقم   .MANSOOR PERUNKALLEERI

مبلغ 1903.63 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 3/04200/2016/02
تبليغ باحل�سور

 RASEL عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
MIAH MAHABUR RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي: 870939793 مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

245.633 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/04206/2016/02
تبليغ باحل�سور

 ALI SALAMAT :المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ALI. الرقم ال�شخ�شي: 850173310. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 499.244 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/04203/2016/02
تبليغ باحل�سور

 GLENN عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مبلغ  الدعوى: طلب  ال�شخ�شي: 720357462 مو�شوع  الرقم   .ENCARNACION ABCEDE

509.153 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/03816/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   .890340170 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMMAD TARIKUL ISLAM HOSSAIN

الدعوى: طلب مبلغ 252.611 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/03805/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .871248360 ال�شخ�شي:  الرقم   .SAIDUR YOUNUS MIAH

255.378 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/04175/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: �شركة 
اي�شار العقارية. �شجل تجاري رقم: 67230. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 221.167 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 2016/9/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/20445/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
المنامة.   302 مجمع   201 طريق   22 مبنى   .850739560 ال�شخ�شي:  الرقم   .ZIARAT MIN

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 319.147 دينارًا 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 2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/20099/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شفاء عبداهلل عي�شى محمد ال�شبع. الرقم ال�شخ�شي: 870905511. مبنى 71 طريق 29 مجمع 
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242 عراد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 378.21 دينارًا 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 2016/9/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 6/21203/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: را�شد اأحمد 
را�شد ح�شن بو وردة. 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 2016/9/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 2/02620/2016/02

تبليغ باحل�سور
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 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/20079/2015/02
تبليغ باحل�سور

 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 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 
اأتعاب المحاماة.

     
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/01509/2016/02
تبليغ باحل�سور

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 
216 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 930 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/00305/2016/02
تبليغ باحل�سور

 Bahrain المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها
palm Group Co Wll. �شجل تجاري: 1-56111. مبنى 424 �شقة 22 طريق 1805 مجمع 318 

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 418.13 دينارًا مع 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/02435/2016/02
تبليغ باحل�سور

 LIMARCO المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
ال�شخ�شي: 770942890 مبنى 2323 �شقة 34 طريق 439  الرقم   .VELASCO LEONILLO

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 273.625  الدعوى: طلب  مو�شوع  �شلماباد.  مجمع 704 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة



80
العدد: 3266 - الخميس 16 يونيو 2016

رقم الدعوى: 9/01101/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
 2711 مبنى   .820276561 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMED SAJID MUSTHAFA

طريق 927 مجمع 952 را�س زويد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 350.447 دينارًا مع الر�شوم 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 9/00450/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMED SABIR FARON MIAH. مبنى 236 طريق 1503 مجمع 915 الرفاع ال�شرقي. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 208.333 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�س للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 2/20622/2015/02
تبليغ باحل�سور

 UMAIR عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SHAMSHAD. الرقم ال�شخ�شي: 840948140. مبنى 2744 طريق 240 مجمع 302 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 366.666 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 4/01143/2016/02
تبليغ باحل�سور

 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 



81
العدد: 3266 - الخميس 16 يونيو 2016

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

جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 3/20529/2015/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
طريق   1277 مبنى   860729745 ال�شخ�شي:  الرقم   .MUHAMMAD AMER MEHMOOD

1417 مجمع 314 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 333.344 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 7/20804/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعى  محمد  �شلطان  نور  محمد  ح�شن  وكيلها  التجارية.  العريان  مجموعة  �شركة  المدعية: 
 .881239038 ال�شخ�شي  الرقم   .ROCHELLE JANE DULDULAO HAGUNOS عليها: 
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 عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/02019/2016/02
تبليغ باحل�سور

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  دينارًا   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 
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جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 5/20710/2015/02
تبليغ باحل�سور

 JERRY MAKY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
NUQUI ALBERTO. الرقم ال�شخ�شي: 650829140. مبنى 2714 طريق 7171 مجمع 571 

الجنبية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 313.978 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 5/20707/2015/02

تبليغ باحل�سور
 KHRISTIA المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليها
 342 مجمع   382 طريق   1 مبنى   .730598616 ال�شخ�شي:  الرقم   .DUREE ALLGOOD

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 427.28 دينارًا مع 
المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 1/06420/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. المدعى عليها: ا�شواق 
المنامة �شاحبته  اأ طريق 1805 مجمع 318  ر�شاني. �شجل تجاري: 1-46367. مبنى 46367 
الر�شوم  مع  دينارًا   989.857 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شرانكون.  دومرونج  اأودم  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 2016/9/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 7/04694/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها اأحمد محمد اأحمد. 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 دينارًا 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 2016/9/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 1/06336/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: محمد جمعه 
ها�شل هديب �شالمين. الرقم ال�شخ�شي: 841208174. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 475.333 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/06144/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليه: علي ح�شن  ابراهيم جعفر مكي.  وكيلتها زينب  البحرين.  �شركة زين  المدعية: 
مكي عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 700503641. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 472.407 دنانير 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/06022/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مو�شوع   .770804233 ال�شخ�شي  الرقم   .SHEILA MARIE ORTEGA MATALOBOS

الدعوى: طلب مبلغ 170.07 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/04103/2016/02
تبليغ باحل�سور

م�شطفى  عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
اأحمد م�شطفى بركات. الرقم ال�شخ�شي: 720700493. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 518.81 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 7/05764/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
MOHAMMAD JAMAL UDDIN ROJOB. الرقم ال�شخ�شي 700848509. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 271.89 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/05181/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
SOFIQUE ABDUL MOTIN. الرقم ال�شخ�شي: 740463349. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 6/05367/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع   .850163692 ال�شخ�شي  الرقم   .MOHAMED RIZAN MUTHU MOHAMED
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الدعوى: طلب مبلغ 341.445 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/05767/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
محمود عبداهلل خليل م�شطفى مراغي. الرقم ال�شخ�شي: 831101083. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 299.81 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 5/05717/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: جعفر عبداهلل 
ملك مقيم. الرقم ال�شخ�شي: 690007930. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 83.908 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 6/05692/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي 870242431 مو�شوع الدعوى: طلب  الرقم   .MOHAMMED MUSTAKIN MIAH

مبلغ 245.734 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى: 4/01594/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
حمد محمد امين علي عبدالنبي عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 860502295. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 568.777 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 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 5/04521/2016/02
تبليغ باحل�سور

هاى  عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
�شتايل. �شجل تجاري رقم: 43249-2. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 239.01 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 4/03555/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
في�شل الزاهي ال�شابي. الرقم ال�شخ�شي: 700827579. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 215.46 

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 7/00029/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .610074750 ال�شخ�شي:  الرقم  النجاأوي.  جعفر  ميرزا  نبيل 

654.282 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 8/05142/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: �شركة ت�شهيالت 
المملكة للمقاأولت. �شجل تجاري رقم: 77246-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 67.65 دينارًا 

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/21164/2015/02
تبليغ باحل�سور

 Najiba المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها
al khothmi and Co. �شجل تجاري رقم: 61238-1. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 459.845 

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/05715/2016/02
تبليغ باحل�سور

 CELESTE المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه
LIPARDO NEVADO. الرقم ال�شخ�شي: 790349140. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 86.267 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/06618/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: غزاله 
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 182.617 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .630904448 ال�شخ�شي:  الرقم  ملك.  امين  محمد 
دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 2/06442/2016/02

تبليغ باحل�سور
 KUWAIT المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه
BAHRAIN DISCOVERY COMPUTER &. �شجل تجاري رقم 55258. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 107.144 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/07020/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
SHAHMEER KHAN. الرقم ال�شخ�شي: 921022930. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 162.134 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 8/07005/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .500909970 ال�شخ�شي:  الرقم   .BASHAR DARKAZALLI

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى: 1/05770/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .400044862 ال�شخ�شي:  الرقم  المرزوق.  علي  عبداهلل  محمد 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 7/06249/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MOHAMMED المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
NIYAZ RAHMAN. الرقم ال�شخ�شي: 810665859. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 149.904 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 8/06002/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   750546930 ال�شخ�شي  الرقم   .SURENDRAN NIRMALAN

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 7/21287/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
طارق اأ�شامة عبدالرازق ال�شيد. الرقم ال�شخ�شي: 840474725. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

1484.537 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى: 2/07302/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. يمثلها جهاز ق�شايا الدوله. المدعى عليها: موؤ�ش�شة جوهرة 
ال�شخ�شي:  الرقم  انجنير.  اأحمد  ح�شن  بدريه  لمالكتها/  التنظيفات  لمقاأولت  الجزيرة 
570402778. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1432 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/9/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/07969/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى عليها:  اأحمد.  ايوب  اأحمد  البنعلي. وكيلتها طيبه  الرا�شد  المدعي: علي عبداهلل علي 
وجيهة علي عبدالح�شين حمد. الرقم ال�شخ�شي: 761206140. مو�شوع الدعوى: وقف تنفيذ 

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

جل�شة 2016/9/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 5/00968/2016/02
تبليغ باحل�سور

 JUNAID عليه  المدعى  الحايكي.  ح�شن  عي�شى  �شلمى  وكيلتها  تليكوم.  ميتا  �شركة  المدعية: 
الدعوى: طلب مبلغ  ال�شخ�شي 840363141 مو�شوع  الرقم   .KHAN MUHAMMAD KHAN

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى: 9/01193/2016/02
تبليغ باحل�سور

 LOUEMIL المدعى عليه  ابراهيم جعفر مكي.  البحرين. وكيلتها زينب  المدعية: �شركة زين 
SE-IT MAYBITUIN. الرقم ال�شخ�شي: 790534886. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 291.966 

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 3/01619/2016/02
تبليغ باحل�سور

محمد  عليه:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالحكيم ال�شيد ابراهيم نور الدين. الرقم ال�شخ�شي: 911209638. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 285.62 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/00875/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ان�س عيد عناد 
قا�شم المتعان. الرقم ال�شخ�شي: 880907304. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 312.378 دينارًا 

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/00446/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شاكر �شباح ال�شين. الرقم ال�شخ�شي: 880214830. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 239 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 8/20602/2015/02
تبليغ باحل�سور

 PRAMOD المدعى عليه  ابراهيم جعفر مكي.  البحرين. وكيلتها زينب  المدعية: �شركة زين 
 414.029 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .800526210 ال�شخ�شي:  الرقم   .THANKAPPAN

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/00957/2016/02
تبليغ باحل�سور

 DEANTHONY المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   900825596 ال�شخ�شي  الرقم   .JERMAINE ROBERTS

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 7/21175/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيلتها ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: خالد �شعد عي�شى 
ابراهيم الزباري. الرقم ال�شخ�شي: 650901622. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 74.37 دينارًا 

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 6/01531/2016/02
تبليغ باحل�سور

خديجة  عليها:  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
عبدالنبي عبا�س كاظم. الرقم ال�شخ�شي: 930907205. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 201.789 
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دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى:4/3636/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   246.362 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .RAIES AHMAD

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/05177/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
BADAM RAVI BADAM RAMAMURTY. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 242.951 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/04330/2016/02
تبليغ باحل�سور

 ONE عليه  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
MALL READYMADE DRESSES. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 207.462 دنانير مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى: 8/04329/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: ح�شين 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   276.421 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  باقر.  ح�شين  محمد 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 2/04495/2016/02
تبليغ باحل�سور

�شركة  عليها:  المدعى  بوهيله.  را�شد  علي  خالد  ايمان  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
�شاتزي لإدارة المطاعم. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500.16 دينار مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/12819/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ايهاب مبارك 
يعقوب الما�س. الرقم ال�شخ�شي: 690402139. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 468.324 دينارًا 

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

جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 8/00118/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   295.867 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الدبك.  محمود  جمعه  منير  عليه: 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/1702/2015/02 
بيع باملزاد العلني

تعلن المحكمة ال�شغرى الخام�شة عن و�شعها للبيع بالمزاد العلني العقار الكائن بمنطقة الحد 
جمعة  مبارك  من  لكل  ملكيته  والآيل   1981/300 رقم  المقدمة  بموجب  والم�شجل  بالمحرق  
�شند جمعة العمبر و محمد خمي�س �شند جمعة العمبر و را�شد جمعة �شند جمعة العمبر و ماهر 
جمعة �شند العمبر و �شعيدة �شند جمعة العمبر و �شند جمعة �شند جمعة العمبر و عي�شى جمعة 
�شند جمعة العمبر و �شالم جمعة �شند جمعة العمبر لذا فـاإن كل من لديه رغبة في المزاد على 
ال�شراء اأو المزايدة اأن يراجع الدلل اأحمد عي�شى اأحمد الهاجري هاتف رقم 36700040 اأو قلم 
كتاب المحكمة على اأن يبداأ ب�شعر مبلغ وقدره -/121667 دينارًا وقد حددت المحكمة جل�شة 

2016/10/4 لبدء المزايدة. ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/07531/2016/02
تبليغ باحل�سور

الع�شيف  علي  بن  موؤ�ش�شة جا�شم  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   2496.765 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الع�شيف.  على  جا�شم  �شاحبها 

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

جل�شة 2016/10/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 7/07076/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة النا�شر لتاأجير معدات البناء. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. 
المدعى عليها: موؤ�ش�شة الركبان للمقاأولت ل�شاحبها يو�شف علي محمد العلي. مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 633.405 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة



96
العدد: 3266 - الخميس 16 يونيو 2016

رقم الدعوى: 2/07915/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: مفرو�شات البوارج، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها وجيهة علي عبدالح�شين 
حمد. المدعى عليهما/ وجيهة علي عبدالح�شين حمد )2( فاطمه مو�شى المجدوب الكوزي. 

مو�شوع الدعوى/ بدل فاقد لل�شورة التنفيذية. 
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليهما المذكورتان اأعاله باأنها قد 

حددت جل�شة 2016/10/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 1/07549/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة اأبو عامر لتاأجير المعدات. وكيلها علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليه: 
ابراهيم ح�شن محمد الحاج بن علي. الرقم ال�شخ�شي: 730104931. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1057.5 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 05-10-2016 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/1126/2015/25
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شهام اأحمد محمد الزراع. وكيلها جا�شم �شرحان. المدعى عليها: حنان عبدالعزيز 
حبيب عبداهلل. الرقم ال�شخ�شي: 790702860. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1320 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 9/06001/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اأحمد عبداهلل �شليمان الفوزان. الرقم ال�شخ�شي: 710502650. مبنى 402 طريق 117 مجمع 
والم�شاريف  الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ 108.223 دنانير مع  ال�شرقي. مو�شوع  الرفاع   901

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 5/06009/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  وكيلها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHAMMAD MUKTARUZZAMAN ABDUR MONDOL عليه: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   303 مجمع   1715 طريق   1839 مبنى   .850596734

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

جل�شة 2016/10/23 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/00531/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة المطبعة ال�شرقية �س.م.ب. وكيلها حافظ علي محمد حاجيه. المدعى عليها: 
�شركة ا�شتاز لالإعالنات، تاتيانا �شتويمنوفا، محمد جعفر ابراهيم يو�شف المحاري

الرقم ال�شخ�شي: 73110594. مبنى 185 �شقة 1 طريق 957 مجمع 759 توبلي مو�شوع الدعوى: 
طلب مبلغ 2304 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/25 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 7/07305/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: هيئة تنظيم �شوق العمل. يمثلها جهاز ق�شايا الدولة. المدعى عليها: �شركة فرا�س لنقل 
الرمل البري. الرقم ال�شخ�شي: 201606644. مبنى 1148 طريق 2933 مجمع 729 جرداب. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3030 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/18 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 9/07415/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة اأبو عامر لتاأجير المعدات. وكيلها علي اأحمد عبداهلل العريبي. المدعى عليه: 
KHURSHEED ALAM KHAN AZIZ UR REHMAN AZIZ UR REHMAN KHAN. الرقم 

ال�شخ�شي 710131291. مبنى 1716 طريق 1630 مجمع 216 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب 
مبلغ 1558.339 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.     

اأعاله باأنها قد حددت       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/9/18 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 8/04492/2016/02

تبليغ باحل�سور
ايوب  اأحمد  طيبه  وكيلتها  البنعلي.  الرا�شد  علي  عبداهلل  علي  لالإلكترونيات،  الدار  المدعية: 
اأحمد حميد. المدعى عليه: جميل �شبيت العقاب بخيت. الرقم ال�شخ�شي 870717669. مبنى 
231 طريق 95 مجمع 949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى طلب مبلغ 819 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/02112/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: جرانت ثورنتون – عبدالعال. وكيله محمد عي�شى علي كاظم التاجر. المدعى عليه: 
بالك اند وايت للديكور. الرقم ال�شخ�شي: 660006936. مبنى 2895 طريق 1448 مجمع 1014 
الهملة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 500 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

اأعاله باأنها قد حددت       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 8/09860/2015/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة دار القب�س للطباعه. وكيلها فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاني. المدعى عليها: 
�شركة �شايا ارت اند انتيك�س. الرقم ال�شخ�شي: 66442. مبنى 1051 �شقة 104 طريق 2116 
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مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: اأول: قبول لئحة تعديل الطلبات
ثانيا: باإلزام المدعي عليها باأن توؤدي للمدعية بمبلغ وقدره )-/279( دينارًا بحريني والفائدة 
القانونية بواقع 10٪ من تاريخ المطالبة وحتى ال�شداد التام. ثالثا: باإلزام المدعي عليها بالر�شوم 

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

جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/02511/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: جامعة المملكة. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها لبنى 
 1229 طريق   801 مبنى   .850803667 ال�شخ�شي:  الرقم  اإ�شماعيل.  محمد  ا�شماعيل  طارق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   930 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  عي�شى.  مدينة   812 مجمع 

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

جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/07081/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  العريبي  اأحمد عبداهلل  وكيلها علي  البناء.  لتاأجير معدات  التعمير  موؤ�ش�شة  المدعية: 
�شقة   111 مبنى   .650108124 ال�شخ�شي:  الرقم  عبدالغني.  اأحمد  مال  محمود  محمد  عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   1764.11 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   308 مجمع   86 طريق   1

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

جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/05668/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه  المدعى  علي.  اأحمد  محمد  اأحمد  وكيلها  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
لند مارك بروبرتيز. الرقم ال�شخ�شي: 53571. مبنى 172 طريق 1906 مجمع 319 المنامة. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 555.636 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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اأعاله باأنها قد حددت       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 9/17125/2015/02

تبليغ باحل�سور
عبداهلل  ان�س  عليه:  المدعى  كيك�شو.  اأحمد  عبدالوهاب  وكيلها  �شليم.  خلف  محمد  المدعي: 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الوطني.  الحر�س   .201514729 ال�شخ�شي:  الرقم  ال�شلخدي. 

3500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
اأعاله باأنها قد حددت       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/20721/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. وكيلها جمال المال. المدعى عليها: مقاأولت الدوحة 
الخ�شراء. الرقم ال�شخ�شي: 28755. مبنى 467 طريق 5511 مجمع 555 البديع ل�شاحبتها زهره 
�شلمان جا�شم فردان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3905.506 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/9/7 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/05904/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: موؤ�ش�شة فير�شت تارجت لال�شت�شارات وتنظيم المعار�س. وكيلها را�شد عبدالرحمن 
طريق   21 �شقة   1436 مبنى  انترنا�شونال.  بيكو  �شركة  عليها:  المدعى  عبدالرحمن.  ابراهيم 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   400 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شيف.   436 مجمع   4626

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

جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 3/18988/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعي: خليل ابراهيم اأحمد مهدي. وكيلته منيرة م�شفر �شالم العماري. المدعى عليهم اأحمد 
بن مهدي بن اأحمد، �شلمان جمعة علي مرزوق، علي جمعه على مرزوق، مكي جمعة علي مرزوق، 
فاطمة جمعة على مرزوق، خديجة جمعة على مرزوق. مو�شوع الدعوى: اأول: الحكم بندب هيئة 
فرز، لفرز العقار مو�شوع الدعوى. ثانيا: الحكم بفرز م�شتحقة، والبالغ 134/200 �شهما من 
من  حب�شي  جبلة  ب�شاحة  الكائنة  الرمان  ام  الم�شماة  الدالية  من  العقار  من   1881600 عامة 
المنامة واإ�شدار وثيقة ملكية بن�شيبة من العقار بعد فرزه وت�شجيله باأ�شمة لدى جهاز الم�شاحة 

والت�شجيل العقاري البالغ 1458م.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/02589/2016/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  المدعى عليه  ابراهيم جعفر مكي.  زينب  وكيلته  ال�شافعي.  ابراهيم علي  المدعي: علي 
ح�شن محمد الحداد. الرقم ال�شخ�شي: 201602719. مبنى 72 طريق 501 مجمع 905 الرفاع 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   4000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  ال�شرقي. 

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

جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/10267/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: مطبعة تايلو�س. وكيلتها �شياء خلف خليل. المدعى عليه: ابراهيم نبيه حلمي
الرقم ال�شخ�شي: 201510090. مبنى 1691 �شقة 2 طريق 432 مجمع 704 �شلماباد

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3700 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور اأعاله بانتهاء التحقيق وقد 

حددت جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 3/20482/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعين: اآمال فهمي عو�س ن�شر، عاطف فهمي عو�س ن�شر، �شاميه فهمي عو�س ن�شر، عزت 
فهمي عو�س ن�شر، عادل فهمى عو�س ن�شر، وكيلهم عادل فهمى عو�س ن�شر، المدعى عليهم: 
مهنا  محمد  مهنا  فاطمه  النعيمي،  مهنا  محمد  مهنا  ميثه  النعيمي،  مهنا  محمد  مهنا  �شبيكة 
النعيمي، عبدالعزيز مهنا محمد النعيمي، اأحمد مهنا محمد مهنا النعيمي، ف�شل محمد مهنا 
اأحمد النعيمي، جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري، ادارة اموال القا�شرين. مبنى 166 طريق 
106، مجمع 108 الحد. مو�شوع الدعوى: 1- الحكم بالزام المدعي عليها باإ�شدار وثيقتين بدل 
فاقد للمدعين للعقارين الكائنين في المحرق الم�شجلين برقم الت�شجيل 16220 ورقم المقدمة 
1979/130م و رقم الت�شجيل 19035 والمقدمة رقم 1980/1236م. 2- الحكم بالزام المدعي 

عليها بت�شجيل ذلك ب�شجالتها الر�شمية .
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/03654/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
LATHIKA LALITHA. الرقم ال�شخ�شي: 721502474. مبنى 3284 �شقة 16 طريق 461 مجمع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 232.167 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   304
اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى: 6/07135/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
طريق   11 �شقة   532 مبنى   .770637930 ال�شخ�شي:  الرقم   .NUR KANCHON MOLLA

210 مجمع 302 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 290.54 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
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جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/04233/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلتها ايمان خالد علي را�شد بوهيله. المدعى عليه: خليل ابراهيم 
�شريف محمد ال�شديقي. الرقم ال�شخ�شي: 610126237. مبنى 590 طريق 708 مجمع 807 
مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 149.751 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/01727/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شخ�شي:  الرقم   AFTAB HUSSAIN KAZMI QUDRAT KAZMI QUDRAT SHAH

830513426. مبنى 1292 طريق 1632 مجمع 916 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 
62.733 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

اأعاله باأنها قد حددت       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/04600/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليها: ريم محمد 
نجيب اأحمد جا�شم التيتون. الرقم ال�شخ�شي: 880608552. مبنى 844 �شقة 11 طريق 2125 
مجمع 521 �شار. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.994 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 1/05462/2016/02
تبليغ باحل�سور

 NIRUPAM عليه  المدعى  جواد.  محمد  جا�شم  ليلى  وكيلتها  تيليكوم.  مينا  �شركة  المدعية: 
GHOSH. الرقم ال�شخ�شي: 750257237. مبنى 437 �شقة 54 طريق 2012 مجمع 320 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 65 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
اأعاله باأنها قد حددت       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/04442/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه: ريا�س جا�شم 
ابراهيم محمد الجا�شم. الرقم ال�شخ�شي: 800201167. مبنى 2455 �شقة 21 طريق 4443 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   508.652 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شافره.   944 مجمع 

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

جل�شة 2016/9/6 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/04566/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعى  ال�شحاف.  عبدالرحمن  محمد  جا�شم  يا�شر  وكيلها  ال�شيارات.  لتاأجير   20 المدعية: 
عليه: NORVIC FUENTES DIAZ. الرقم ال�شخ�شي: 730133605. مبنى 816 طريق 825 
مجمع 908 الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: حكمت المحكمة/ وقبل الف�شل في المو�شوع بندب 
وما  الدعوي  اأوراق  علي  الطالع  ماأموريته  تكون  الدعوي  في  خبيرا  الأ�شتاذ/  الجدول  خبير 
حوته من م�شتندات وما ع�شي اأن يقدمه الخ�شوم من م�شتندات وذلك لبيان ما لحق ال�شيارة 
من تلفيات وما فات المدعي من ك�شب وما لحقه من خ�شارة ومدي اأحقية المدعي في المبالغ 
المطالب بها وعليه ت�شفية جوانب الغمو�س في الدعوي وتحقيق دفاع الطرفين فيها و�شرحت 
للخبير في �شبيل اأداء ماأموريته الطالع علي ملف الدعوي وما به من م�شتندات وما يقدمه له 
حلف  دون  اأقواله  ل�شماع  لزوما  يري  ومن  و�شهودهم  الخ�شومة  طرفي  و�شوؤال  منها  الخ�شوم 
ما  علي  لالطالع  اإليها  النتقال  لزوما  يري  حكومية  غير  اأو  حكومية  جهة  لأي  والنتقال  يمين 
ع�شي  اأن يكون بها من م�شتندات تعينه في اأداء الماأمورية الم�شندة اليه وحددت اأمانة مقدارها 
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200 دينار علي ذمة اأتعاب وم�شروفات الخبير المنتدب األزمت المدعية ب�شدادها، وعليه اأبداء 
الراأي في قبول الماأمورية خالل اأربعة اأيام من تاريخ اأخطاره و�شرحت للخبير المنتدب ب�شرف 
المانة في حال قبوله للماأمورية، وحددت جل�شة 2016/5/30 لنظر الدعوي بحالتها في حالة 
عدم �شداد الأمانة وجل�شة2016/6/15 لنظرها في حالة �شدادها وعلي الخبير المنتدب تقديم 
تقريره قبل الجل�شة الأخيرة بوقت كافي و�شرحت للخ�شوم بالطالع علي التقرير فور اإيداعه 
ق�شم  وعلي  عليها،  للمدعة  اعالنا  بالحكم  النطق  واعتبرت  الم�شروفات،  في  الف�شل  واأبقت 

الكتاب اإعالن منطوق ذلك الحكم للمدعي عليه بطريق الن�شر بالجريدة الر�شمية.
اأعاله باأنها قد حددت       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/6/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/05360/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
HAMEED PUTHAN PURAYIL. الرقم ال�شخ�شي: 620512113. مبنى 493 �شقة 12 طريق 

515 مجمع 209 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 335.413 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.     

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 8/07084/2016/02
تبليغ باحل�سور

 MERCY عليها  المدعى  الع�شفور.  حمزة  عبدعلي  وكيله  للتجميل  تيما  �شالون  المدعي: 
ال�شرقي  الرفاع   937 مجمع   .780667590 ال�شخ�شي:  الرقم   .POLESTICO ARIBACA

مو�شوع   .2337 طريق  البترول  محطة  مقابل   - ال�شابع  الدور   1209 مبنى   - �شالون  بن�شيانا 
الدعوى: طلب مبلغ 2000 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 2016/10/9 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى: 3/00373/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
TAHIR MEHMOOD SYED MEHMOOD SYED MEHMOOD SHAH. الرقم ال�شخ�شي: 

مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  �شافره.   944 مجمع   1491 طريق   4429 مبنى   .891021159
323.993 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/03471/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
�شقة   2460 مبنى   .950902837 ال�شخ�شي:  الرقم  ن�شيرالدين.  اأ�شلم  محمد  عثمان  محمد 
4 طريق 4443 مجمع 944 �شافره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 314.645 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 6/02825/2016/02
تبليغ باحل�سور

 GHULAM المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلتها �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
MUSTAFA KHURSHIDALI. الرقم ال�شخ�شي 851513146   مبنى 589 طريق 210 مجمع 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   548.01 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   302
اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 3/02642/2016/02

تبليغ باحل�سور
ايمن  عليه:  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
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عبدالحميد ابراهيم على. الرقم ال�شخ�شي: 871238020. مبنى 1074 �شقة 24 طريق 3019 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   225.139 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   330 مجمع 

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

جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 1/02609/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 927 طريق   536 مبنى   .771007779 ال�شخ�شي:  الرقم  البق�شي.  محمد  �شلمان  جا�شم  اأمل 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير  مبلغ 304.601  الدعوى: طلب  المحرق. مو�شوع  مجمع 209 

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

جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/05441/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيلها عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
 388 مبنى   .871021633 ال�شخ�شي  الرقم   .SHIJITH THOZHIYUR VENUGOPALAN

مع  دينارًا   493.47 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   337 مجمع   3710 طريق   11 �شقة 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/00321/2016/02

تبليغ باحل�سور
المدعي: بدر بن �شابر بن محمد ال�شراقي الدو�شري. وكيلته هدى �شعد اأحمد يو�شف المدعى 
عليه: �شراج لخدمات الأيدي العاأملة. ال�شجل التجاري: 7570-4. مبنى 1805 �شقة 11 طريق 
435 مجمع 318 المنامة ل�شاحبها ابراهيم محمد المالكي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 800 

دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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          لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/9 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى: 9/04692/2016/02

تبليغ باحل�سور
الرقم  كربييف   �شتينبرغ  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 63915. مبنى 2298 طريق 439 مجمع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/9/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 5/05667/2016/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  ح�شن.  اكبر  علي  جميل  عليه:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ال�شخ�شي: 90472. مبنى 6701 طريق 309 مجمع 1203 مدينة حمد �شاحب جيم للمقاأولت. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 570.349 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/9/20 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 4/05564/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: ندى عبدالح�شين محمد ح�شين
الرقم ال�شخ�شي: 201605432. مجمع 333 المنامة �شاحبة موؤ�ش�شة حنو�شه التجارية مكتب 
الر�شوم  مع  دينارًا   1357.191 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .3326 طريق   1282 مبنى   12

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 1 للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/9/20 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى
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رقم الدعوى: 6/12324/2015/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الموؤ�ش�شة العالمية لتاأجير ال�شيارات. وكيلتها ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة المدعى 
aliyam vettil kochukunjan. الرقم ال�شخ�شي: 201511178 مبنى 782 طريق 3521  عليه: 
مجمع: 335 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1750 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 6/05983/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: فاريا لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي الرا�شد البنعلي. وكيلتها طيبه اأحمد ايوب اأحمد 
 .840907923 ال�شخ�شي  الرقم  دخيل.  عا�شور  كاظم  عا�شور  انت�شار  عليها:  المدعى  حميد. 
مع  دينار   702 مبلغ  الدعوى: طلب  مو�شوع  توبلي.   709 19 مجمع  11 طريق  �شقة   720 مبنى 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 3/02729/2014/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: ليلى جعفر اأحمد كاظم اأحمد. وكيلتها فاطمة ح�شن الحواج. المدعى عليها: �شركة 
مجمع   469 طريق   4021 مبنى  والتجميل.  الن�شائية  للحالقة  هوليديز  �شالون  بيوتي،  قولدن 
اأتعاب  604 القرية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 2/06084/2016/02
تبليغ باحل�سور

الرقم  منجمنت.  لجول  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
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طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   316 مجمع   1605 طريق   122 مبنى   .70472-1 ال�شخ�شي: 
مبلغ 364.546 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى
رقم الدعوى: 5/04406/2016/02

تبليغ باحل�سور
اأحمد  دروي�س،  ابراهيم  يو�شف  عليهم:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 
ابراهيم دروي�س، محمد ابراهيم دروي�س، موزه ابراهيم دروي�س. مبنى 845 طريق 1343 مجمع 
213 المحرق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 937.753 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 3/06092/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة ال�شتطالع لتعبئة الب�شائع، 
 536 مجمع   3643 طريق   2165 مبنى  اأحمد.  قا�شم  ح�شين  ال�شيد  اأحمد،  ح�شن  جعفر  اأحمد 
اأتعاب  الدراز. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 460.626 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 8/04038/2016/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: �شركة بداية لالإعالنات والعالقات 
ح�شين  حبيب  اأكبر  علي  �شيرين  حبيب،  اأكبر  علي  اني�شة  بو�شهري،  م�شاريع  �شركة  العامة، 
بو�شهري. مبنى 2648 طريق 5720 مجمع 257 جزر اأمواج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3816 
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دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 9/06975/2016/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  المدعى  ال�شباغ.  جعفر  محمد  ابت�شام  وكيلته  القودري.  عبداهلل  علي  اأحمد  المدعي: 
عبدالحكيم علوي قايد دحروج. الرقم ال�شخ�شي: 830559477. مبنى 22 طريق 1530 مجمع 
925 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 3000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/9/21 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 9/04662/2016/02
تبليغ باحل�سور

يو�شف  �شلمان حجاب، هيا  اأحمد  يو�شف  اأحمد  الرومي،  اأحمد  اأحمد ح�شن  المدعين: �شميرة 
اأحمد �شلمان حجاب، منيره يو�شف اأحمد �شلمان حجاب. وكيلهم محمود ميرزا جعفر فردان. 
المدعى عليه: علي اأحمد �شلمان اأحمد حجاب، مريم اأحمد �شلمان اأحمد حجاب، �شميرة اأحمد 
�شلمان اأحمد حجاب، مبنى 564 �شقة 21 طريق 125 مجمع 801 مدينة عي�شى. مو�شوع الدعوى: 

ق�شمة عقار.
باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور 

جل�شة 2016/9/4 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى

رقم الدعوى: 6/16348/2013/02
تبليغ باحل�سور

المدعية: غنيمة يو�شف را�شد بور�شلي، فوزية يو�شف را�شد بور�شلي. وكيل المدعي: �شامي عي�شى 
�شيادي. المدعى عليه الأول: عادل يو�شف را�شد نا�شر بور�شلي 
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المدعى عليه الثاني/ علي مراد يو�شف بهبهاني. منطقة الجابرية - �شارع يو�شف را�شد بور�شلي 
رقم 110 القطعة 12 منزل 51 دولة الكويت. مو�شوع الدعوى: فرز العقارات. 

باأنها قد حددت  اأعاله       لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور 
جل�شة 2016/9/22 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية االأولى


