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 مر�شوم رقم )57( ل�شنة 2016
ب�ش�أن تبعية وتنظيم هيئة المعلوم�ت والحكومة الإلكترونية

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

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

بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
ل باملر�شوم  وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2007 باإن�شاء وتنظيم هيئة احلكومة الإلكرتونية، املعدَّ

رقم )71( ل�شنة 2012،
للمعلومات  املركزي  اجلهاز  وتنظيم  ت�شمية  باإعادة   2015 ل�شنة   )13( رقم  املر�شوم  وعلى 

والت�شالت،
وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية،

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

ر�شمن� ب�لآتي:
امل�دة الأولى

تتبع هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية املن�َشاأَة مبوجب املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2015 ، وزير 
الداخلية.

امل�دة الث�نية
م هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية على النحو الآتي: ُتنظَّ

الرئي�س التنفيذي لهيئة املعلوم�ت واحلكومة الإلكرتونية )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:
اأوًل: اإدارة الت�ش�ل والت�شويق.

ث�ني�ً: اإدارة املوارد الب�شرية وامل�لية.
ث�لث�ً: اإدارة التخطيط ال�شرتاتيجي وامل�ش�ريع.

رابع�ً: ن�ئب الرئي�س التنفيذي للعملي�ت واحلوكمة )بدرجة وكيل م�ش�عد(، وتتبعه:
1- اإدارة العمليات.

2- اإدارة دعم و�شيانة النظم احلكومية.
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3- اإدارة احلوكمة والُبَنى املوؤ�ش�شية.

4- اإدارة نظم املعلومات اجلغرافية.
ل الإلكرتوين )بدرجة وكيل م�ش�عد(، وتتبعه: خ�م�ش�ً: ن�ئب الرئي�س التنفيذي للتحوُّ

1- اإدارة التغيري واإعادة هند�شة الإجراءات الإلكرتونية.
2- اإدارة تطوير اخلدمات والقنوات الإلكرتونية.

3- اإدارة تطوير النُُّظم احلكومية.
�ش�د�ش�ً: ن�ئب الرئي�س التنفيذي لالإح�ش�ء وال�شجل ال�شك�ين )بدرجة وكيل م�ش�عد(، وتتبعه:

1- اإدارة الإح�شاءات ال�شكانية والدميوغرافية.
2- اإدارة الإح�شاءات القت�شادية.
3- اإدارة الهوية وال�شجل ال�شكاين.

م�ش�عد(،  وكيل  )بدرجة  الراديوية  والت�ش�لت  املعلوم�ت  لأمن  التنفيذي  الرئي�س  ن�ئب  �ش�بع�ً: 
وتتبعه:

1- اإدارة خدمات اأمن املعلومات.
2- اإدارة حالت الطوارئ.

َدات والرقابة. 3- اإدارة الرتاخي�س الال�شلكية والرَتدُّ

امل�دة الث�لثة
ٌيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا املر�شوم.

امل�دة الرابعة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �شلم�ن اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ:25 رم�شان 1437هـ
املوافق:30 يـــونـيـــو 2016م 
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 مر�شوم رقم )58( ل�شنة 2016
 ب�إع�دة تنظيم الأم�نة الع�مة

للمجل�س الأعلى لل�شب�ب والري��شة

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1983 باإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شباب والريا�شة وتعديالته،
وعلى املر�شوم رقم )2( ل�شنة 2011   بتنظيم الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة،

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

ر�شمن� ب�لآتي:
امل�دة الأولى

ُيعاد تنظيم الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة على النحو الآتي:
اأمني عام للمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة، ويتبعه:

اأمني عام م�شاعد للمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة، وتتبعه:
1-اإدارة التخطيط وال�شيا�شات واملتابعة.

2-اإدارة املوارد واخلدمات.

امل�دة الث�نية
يلغى املر�شوم رقم )2( ل�شنة 2011   بتنظيم الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة.

امل�دة الث�لثة
على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ اأحكام هذا املر�شوم، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

                                                                             ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �شلم�ن اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرف�ع:
بتاريـخ:25 رم�شان 1437هـ
املوافق:30 يـــونـيـــو 2016م 
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 مر�شوم رقم )59( ل�شنة 2016
 بتعيين اأمين ع�م م�ش�عد

للمجل�س الأعلى لل�شب�ب والري��شة

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

وعلى املر�شوم بقانون رقم )5( ل�شنة 1983 باإن�شاء جمل�س اأعلى لل�شباب والريا�شة وتعديالته،
لل�شباب  الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  تنظيم  باإعادة   2016 ل�شنة   )58( رقم  املر�شوم  وعلى 

والريا�شة،
وبناًء على تر�شيح رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمن� ب�لآتي:
امل�دة الأولى

ُيعنيَّ ال�شيد عبدالرحمن �شادق عبدالرحمن ع�شكر اأمينًا عامًا م�شاعدًا للمجل�س الأعلى لل�شباب 
والريا�شة بدرجة وكيل وزارة.

امل�دة الث�نية
على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�شة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية تنفيذ اأحكام هذا 
املر�شوم، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.                                                                

                                                     
                                                                                                                           

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �شلم�ن اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـخ:25 رم�شان 1437هـ
املوافق:30 يـــونـيـــو 2016م
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 قرار رقم )35( ل�شنة 2016
 بتعديل بع�س اأحك�م القرار رقم )37( ل�شنة 2014

ب�إن�ش�ء وت�شكيل اللجنة العلي� للعالج ب�لخ�رج

رئي�س جمل�س الوزراء:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،
وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2014 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة العليا للعالج يف اخلارج، 

الفنية  اأمانته  وتنظيم  وت�شكيل  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  اأعمال  بتنظيم  الالئحة اخلا�شة  وعلى 
ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2013،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر الآتي:
م�دة )1(

ي املادتني الثانية والرابعة من القرار رقم )37( ل�شنة 2014 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة  ُي�شتبَدل بن�شَّ
العليا للعالج يف اخلارج، الن�شان الآتيان:

امل�دة الث�نية:
ل اللجنة على النحو الآتي: ُت�شكَّ

1- الدكتور فهد بن خليفة اآل خليفة، ممثاًل عن امل�شت�شفى الع�شكري.      رئي�شًا
2- ثالثة اأطباء ا�شت�شاريني ممثلني عن وزارة ال�شحة، يكون اأحدهم نائبًا للرئي�س.

3- رئي�س مكتب العالج باخلارج بوزارة ال�شحة.
4- طبيب ا�شت�شاري ممثاًل عن امل�شت�شفى الع�شكري. 
5- طبيب ا�شت�شاري ممثاًل عن م�شت�شفى امللك حمد.

اأو  اجتماعاتها،  حل�شور  والخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من  منا�شبًا  تراه  مبن  ت�شتعني  اأن  وللجنة 
تكليفهم باأداء مهام معينة، على األ يكون لهم �شوت معدود بقراراتها. 

حه رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة. ويكون للجنة مقرر لها ير�شَّ
امل�دة الرابعة:

تخت�س اللجنة بالقيام باملهام الآتية: 
ويل  وديوان  الوزراء  رئي�س  وديوان  امللكي  )الديوان  من  لة  املحوَّ املر�شية  احلالت  طلبات  ي  تلقِّ   -1
لة  العهد(، اأو اجلهات التي حتددها اللجنة الوزارية لل�شئون املالية و�شبط الإنفاق، واحلالت املحوَّ
ع ال�شلمانية الطبي وم�شت�شفى امللك حمد، ودرا�شة هذه الطلبات وتقرير مدى حاجتها  من جممَّ
ي العالج باململكة، اأو اإمكانية ال�شتفادة من برنامج )الطبيب ال�شت�شاري  للعالج يف اخلارج اأو تلقِّ

الزائر(.
للنفقات  الدورية  واملراجعة  ملهامها،  اللجنة  ممار�شة  ب�شاأن  �شنويًا  املقرتحة  امليزانيات  اإعداد    -2
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واأعداد املر�شى املبتَعثني للعالج يف اخلارج. 
توحيد برنامج الأطباء ال�شت�شاريني الزائرين للمملكة بني جميع املوؤ�ش�شات ال�شحية، والعمل على   -3
ا�شتقدام اأطباء وا�شت�شاريني ذوي كفاءة وخربة عاملية يف مختلف التخ�ش�شات الطبية؛ لتغطية 
احلالت املر�شية ال�شعبة اأو الأكرث �شيوعًا التي ل يتوفر عالجها يف اململكة، ومبا يوؤدي اإلى تقليل 

ابتعاث املر�شى للعالج يف اخلارج.
الأطباء  عدد  حتديد   - لل�شحة  الأعلى  باملجل�س  التدريب  جلنة  مع  بالتن�شيق   - اللجنة  تتولى   -4
املجل�س  على  ه  وعْر�شِ �شنويًا  الزيارات  برنامج  وو�شع  وتخ�ش�شاتهم  الزائرين  ال�شت�شاريني 

لعتماده. 
ال�شت�شاريني  لالأطباء  ال�شنوي  بالربنامج  للتعريف  اإعالمية  حملة  بعمل  القيام  اللجنة  تتولى   -5

الزائرين وتخ�ش�شاتهم، وو�شع القواعد التي ت�شمن ا�شتفادة جميع املواطنني منه دون تفرقة.
امللك  وم�شت�شفى  الع�شكري  امل�شت�شفى  طريق  عن  الزائر(  ال�شت�شاري  )الطبيب  برنامج  ترتيب   -6

حمد و�شوًل لتقليل النفقات وزيادة الإيرادات.
)الطبيب  برنامج  من  البحرينيني  الأطباء  ا�شتفادة  ت�شمن  التي  والقواعد  ال�شوابط  و�شع   -7
معاينة  يف  خربتهم  وزيادة  العالج،  يف  احلديثة  التقنيات  على  التدريب  يف  الزائر(  ال�شت�شاري 

املر�شى وت�شخي�س اأمرا�شهم وتقدمي العالج املنا�شب واإجراء العمليات لهم. 

م�دة )2( 
ُت�شاف مادة جديدة برقم )الرابعة مكررًا( اإلى القرار رقم )37( ل�شنة 2014 باإن�شاء وت�شكيل 

اللجنة العليا للعالج يف اخلارج، ن�شها الآتي:
امل�دة )الرابعة مكرراً(:

بوزارة  اخلارج  يف  العالج  مكتب  مع  بالتن�شيق  العليا  للجنة  املخ�ش�شة  امليزانية  اإدارة  "ُتدار 
يتعلق  فيما  اللجنة  قرارات  لتنفيذ  والإجرائية  الإدارية  الأعمال  كافة  املكتب  يتولى  اأْن  على  ال�شحة، 

بالبتعاث اأو املتابعة حلالت العالج يف اخلارج، وفقًا لالإجراءات املعمول بها لدى املكتب". 

م�دة )3(
على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

                                                                                    رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �شلم�ن اآل خليفة

�شدر  بتاريخ: 23 رم�شان 1437هـ
املـــــــــوافــــــــق: 28 يـونـيـــــو 2016م
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 قرار رقم )36( ل�شنة 2016
 بنقل وتعيين مديَرين في 

وزارة الأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراني

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

ل بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015، املعدَّ
 وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2016 باإعادة تنظيم �شئون الأ�شغال يف وزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين،
وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2015 بتعيني مديرين يف �شئون الأ�شغال بوزارة الأ�شغال و�شئون 

البلديات والتخطيط العمراين،
وبناًء على عر�س وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

قرر الآتي:
امل�دة الأولى

ْرف ال�شحي لتكون مديرًا  ُتنَقل املهند�شة نزهة عبداهلل اأبو هندي مدير اإدارة ت�شغيل و�شيانة ال�شَّ
البلديات  و�شئون  الأ�شغال  بوزارة  الأ�شغال(  �شئون  )يف  ال�شحي  ال�شرف  وم�شاريع  تخطيط  لإدارة 

والتخطيط العمراين.

امل�دة الث�نية
�شئون  )يف  ال�شحي  ْرف  ال�شَّ و�شيانة  ت�شغيل  لإدارة  مديرًا  منديل  جمعة  �شوقي  املهند�س  ُيعنيَّ 

الأ�شغال( بوزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين.

امل�دة الث�لثة
على وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �شلم�ن اآل خليفة

�شدر بتاريخ:  24 رم�شان 1437هـ           
املـــــــوافــــــق:  29 يــــــونيــــو 2016م
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 قرار رقم )37( ل�شنة 2016
بتعيين مدير في هيئة البحرين للثق�فة والآث�ر

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

املعدل بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،
وعلى املر�شوم رقم )27( ل�شنة 2013 باإعادة تنظيم وزارة الثقافة،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2015 باإن�شاء هيئة البحرين للثقافة والآثار،
وبناًء على عر�س رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر الآتي:
امل�دة الأولى

ُيعنيَّ ال�شيد/ هاين علي جمال مديرًا لإدارة امل�شرح الوطني يف هيئة البحرين للثقافة والآثار.

امل�دة الث�نية
على رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �شلم�ن اآل خليفة

�شدر بتاريخ:  24 رم�شان 1437هـ           
املـــــــوافــــــق:  29 يــــــونيــــو 2016م
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 تعميم
 رئي�س مجل�س الوزراء

 ب�ش�أن عطلة عيد الفطر المب�رك
 لع�م 1437هـ

ل وزارت اململكة وهيئاتها وموؤ�ش�شاتها العامة يوم  مبنا�شبة عيد الفطر املبارك لعام 1437هـ، ُتعطَّ
العيد واليومني التاليني له ، فاإذا �شادف اأحد ايام العيد يوم عطلة ر�شمية، فيعوَّ�س عنه بتمديد العطلة 

يومًا اآخر.

     رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �شلم�ن اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 رم�شان 1437هـ
املــــــــوافــــــق: 4 يــــــوليــــو  2016م
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وزارة العمل والتنمية الجتم�عية
 قرار رقم )53( ل�شنة 2016

ب�ش�أن تعديل النظ�م الأ�ش��شي لجمعية اأمنية طفل

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

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

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

لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،
وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2013 ب�شاأن الرتخي�س  بت�شجيل جمعية اأمنية طفل،

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية اأمنية طفل،
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية اأمنية طفل املنعقدة بتاريخ 17 اأكتوبر 2015،

قرر الآتي:
م�دة )1(

ُيقيَّد يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غـري العادية 
جلمعية اأمنية طفل، ال�شادر بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 17 اأكتوبر 2015، وهو كالتايل:

يحذف البند رقم )4( من ن�س املادة )11( من النظام الأ�شا�شي للجمعية، والذي ين�س على 
الن�شاء". على  الع�شوية  "تقت�شر 

ل ن�س املادة )32( من النظام الأ�شا�شي للجمعية لي�شبح "يتكون جمل�س الإدارة من �شبعة  و ُيعدَّ
اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني اأع�شائها ملدة �شنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى، 

ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري املبا�شر ".

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

وزير العمل والتنمية الجتم�عية 
                                                                جميل بن محمد علي حميدان

                                                                      
�شدر يف:  18 �شعبان 1437هـ                  

املــوافــق: 25 مــايـــــو 2016م
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وزارة الأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
 قرار رقم )124( ل�شنة 2016

ب�ش�أن ت�شنيف عدد من العق�رات في منطقة ع�لي– مجمع 732

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر الآتي:
م�دة )1(

ال�شكـن  مـنـاطـق  ت�شنـيـف  �شـمـن   )732( مـجـمـع  عـالـي  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنَّف 
ال�شرتاطات  عليها  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  وفقًا   )RA( اأ  اخلـا�س 

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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م�دة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير الأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
ع�ش�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 رم�شان 1437هـ 
املـــــــوافــــــق: 28 يـــــــونيـــو 2016م
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وزارة الأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
 قرار رقم )125( ل�شنة 2016

ب�ش�أن تغيير ت�شنيف عدد  من العق�رات في منطقة الهملة – مجمع 1009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرر الآتي:
م�دة )1(

ال�شكن  مناطق  ت�شنيف  اإلى   )1009( جممع  الهملة  مبنطقة  الكائنة  العقارات  ت�شنيف  ل  يعدَّ
ال�شرتاطات  عليها  وتطبق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  وفقًا   )RG( احلدائقي 

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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م�دة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

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

وزير الأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
ع�ش�م بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 23 رم�شان 1437هـ 
املـــــــوافــــــق: 28 يـــــــونيـــو 2016م
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قرارات ا�شتمالك

قرار ا�شتمالك رقم )19( ل�شنة 2016
لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت ا�شتمالك 
ملك �شركة )راما 2 العقارية �س.�س.و(، الكائن يف مقابة، عقار رقم 4033891، مبوجب املقدمة رقم 
البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  املنطقة  تخطيط  اإعادة  اأجل  من  وذلك   ،2014/6393

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

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

وزير الأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
ع�ش�م بن عبداهلل خلف

قرار ا�شتمالك رقم )20( ل�شنة 2016
لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 
مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة، قد قررت ا�شتمالك 
ملك �شركة )راما 2 العقارية �س.�س.و(، الكائن يف ال�شاخورة، عقار رقم 4033890، مبوجب املقدمة 
رقم 2014/6394، وذلك من اأجل اإعادة تخطيط املنطقة ح�شب طلب وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

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

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

وزير الأ�شغ�ل و�شئون البلدي�ت والتخطيط العمراين
ع�ش�م بن عبداهلل خلف
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اإعالن�ت اإدارة الم�شتثمرين

اإعالن رقم )415( ل�شنة 2016
ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد

اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )النور للخدمات وال�شت�شارات الإدارية الطبية(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 82390، طالبة تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، 

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

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

اإعالن رقم )416( ل�شنة 2016
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مكتب 
ا�شم )نيك�شتون  التي حتمل  الواحد  ال�شخ�س  نيابة عن �شركة  املحامي ح�شني �شعيد محمد املخرق، 
اإنرتنا�شيونال للخدمات �س.�س.و(، ملالكها ال�شيد/ رهوول اأمني، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 94147، 
محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  املذكورة  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا 

وبراأ�شمال مقداره ع�شرة اآلف )10،000( دينار، واإدخال ال�شيد/ تقي خان �شريكًا يف ال�شركة. 
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )417( ل�شنة 2016
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه �شركة 
ال�شخ�س الواحد التي حتمل ا�شم )العزوزي للتجارة واملقاولت �س.�س.و(، ملالكتها باهية عبداحلي 
لل�شركة املذكورة وذلك  القانوين  ال�شكل  القيد رقم 79136، طالبة تغيري  امل�شجلة مبوجب  العزوزي، 
بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره مائة األف )100،000( دينار بحريني، 
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واإدخال ال�شيد/ �شوري�س موبايل �شريكًا يف ال�شركة.
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

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

اإعالن رقم )418( ل�شنة 2016  
ب�ش�أن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيدة/ و�شفية علي عبد اأ�شعد، مالكة املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )بال�شفيع ل�شترياد وت�شدير 
وبيع املواد الغذائية وامل�شروبات(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 55012، طالبة حتويل الفرع الثالث من 
املوؤ�ش�شة املذكورة امل�شمى )ندين للنظارات ال�شم�شية( اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ ماهر بزاري )الأمريكي اجلن�شية( 

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

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

اإعالن رقم )419( ل�شنة 2016
ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ 
محمد جمدي عبدال�شالم اإبراهيم محمد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي حتمل ا�شم )منا�س التجارية(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 65698، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 
األفني )2،000( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ محمود  ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

محمد جمدي عبدال�شالم اإبراهيم �شريكًا فيها.   
دة  املوؤيِّ بامل�شتندات  املذكور م�شفوعًا  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  لديه اعرتا�س  فعلى كل من 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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ملخ�س عقد �شركة
�شركة جميله محمد عبدالق�در �ش�مل ال ثعلب �س.�س.و 

�شركة ال�شخ�س الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة جميله محمد عبدالقادر �شامل ال ثعلب �س.�س.و 
رقم القيد:100383                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة: اأن�شطة متكاملة لدعم املرافق )ل ي�شمل احلرا�شة والأن�شطة الأمنية(.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
جميلة محمد عبدالقادر �شامل  ال ثعلب                     )بحرينية اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
جميلة محمد عبدالقادر �شامل  ال ثعلب                     )بحرينية اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
جميلة محمد عبدالقادر �شامل  ال ثعلب                     )بحرينية اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�س عقد �شركة
�شليم �شبورت  للتعليم ذ.م.م 
�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شليم �شبورت  للتعليم ذ.م.م 
رقم القيد:100384                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة: اأن�شطة دعم التعليم.

اأ - النقدي: - 500 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- عمار مختار حاجي مختار اأحمدي                        )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )٪60( اإجمايل احل�ش�س )300(  عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       
2-                         )هندي اجلن�شية(

الن�شبة )٪40( اإجمايل احل�ش�س )200(  عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
1- عمار مختار حاجي مختار اأحمدي                          )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(       )هندي                           -2

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
1- عمار مختار حاجي مختار اأحمدي                        )بحريني اجلن�شية(         ع�شو جمل�س الإدارة 
الإدارة  جمل�س  ع�شو  اجلن�شية(                )هندي                           -2
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ملخ�س عقد �شركة
برج خلود لت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية �س.�س.و

 م�لكته� خلود ق��شم علي اأحمد 
�شركة ال�شخ�س الواحد

ا�شم ال�شركة: برج خلود لت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية �س.�س.و مالكتها خلود قا�شم علي 
اأحمد 

رقم القيد:100386                                        
ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  

مدة ال�شركة: غري محددة
ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31

اأغرا�س ال�شركة: ت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
خلود قا�شم علي اأحمد                        )بحرينية اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
خلود قا�شم علي اأحمد                        )بحرينية اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
مدير اجلن�شية(          )بحرينية  اأحمد                         علي  قا�شم  خلود 
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ملخ�س عقد �شركة
ا�ش��س للتعليم اخل��س �س.�س.و 

ل�ش�حبه� فخر �شعيد فخر 
�شركة ال�شخ�س الواحد

ا�شم ال�شركة: ا�شا�س للتعليم اخلا�س �س.�س.و ل�شاحبها فخر �شعيد فخر 
رقم القيد:100387                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة: التدريب املهني والتقني.

اأ - النقدي: - 100 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
فخر �شعيد عبداحل�شن علي  فخر                        )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
فخر �شعيد عبداحل�شن علي  فخر                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
فخر �شعيد عبداحل�شن علي  فخر                        )بحريني اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�س عقد �شركة
مطعم �شت�ي ذ.م.م 

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: مطعم �شتاي ذ.م.م 
رقم القيد:100389                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة:  اأن�شطة خدمات الأطعمة وامل�شروبات.

اأ - النقدي: - 20000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- اإ�شحاق را�شد محمد عبداهلل الكوهجي                            )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(
2- عبداللطيف را�شد محمد عبداهلل الكوهجي                     )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(
3- عي�شى را�شد محمد عبداهلل الكوهجي                             )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(
4- محمد را�شد محمد عبداهلل  الكوهجي                           )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(
5- يو�شف را�شد محمد عبداهلل الكوهجي                          )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(
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املخولني ب�لتوقيع: 
1- اإ�شحاق را�شد محمد عبداهلل الكوهجي                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- عبداللطيف را�شد محمد عبداهلل الكوهجي                         )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
3- عي�شى را�شد محمد عبداهلل الكوهجي          )بحريني اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )منفرد(
4- محمد را�شد محمد عبداهلل  الكوهجي       )بحريني اجلن�شية(    م�شتوى التوقيع )منفرد(
5- يو�شف را�شد محمد عبداهلل الكوهجي         )بحريني اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
1- اإ�شحاق را�شد محمد عبداهلل الكوهجي                        )بحريني اجلن�شية(         ع�شو جمل�س الإدارة 
2- عبداللطيف را�شد محمد عبداهلل الكوهجي                          )بحريني اجلن�شية(               ع�شو جمل�س الإدارة 
3- عي�شى را�شد محمد عبداهلل الكوهجي          )بحريني اجلن�شية(         ع�شو جمل�س الإدارة 
4- محمد را�شد محمد عبداهلل  الكوهجي       )بحريني اجلن�شية(           ع�شو جمل�س الإدارة 
5- يو�شف را�شد محمد عبداهلل الكوهجي         )بحريني اجلن�شية(         ع�شو جمل�س الإدارة 
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ملخ�س عقد �شركة
ج�معة الراوي للعلوم والتكنولوجي� فرع من �شركة اأجنبية 

فرع ل�شركة اأجنبية

ا�شم ال�شركة: جامعة الراوي للعلوم والتكنولوجيا فرع من �شركة اأجنبية 
رقم القيد:100393                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة: التعليم العايل.

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
�شركة الراوي خلدمات التعليم والتجارة املحدودة                        )تركية اجلن�شية(

)٪0( الن�شبة   )0( احل�ش�س  اإجمايل         )0( احل�شة  قيمة       )0( احل�ش�س  عدد 
جمموع ن�شبة امللكية )٪0(

املخولني ب�لتوقيع: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(       )تركي  اوغلو                        اهلل  عبد  علي 

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
الإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(          )تركي  اوغلو                        اهلل  عبد  علي 



31
العدد: 3269 - الخميس 7 يوليو 2016

ملخ�س عقد �شركة
�شركة �شه�رى لتطوير املبيع�ت ذ.م.م 

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة �شهارى لتطوير املبيعات ذ.م.م 
رقم القيد:100394                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة: اأن�شطة املكاتب الرئي�شة اأو الإدارية.

اأ - النقدي: - 5000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:
�شقة 11       مبنى 308           طريق 385              املنامة

اله�تف: 17277433 و33246663

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- اأبو فايز جعفر                        )بنغايل اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )٪50(
2- عبد املجيد جميب الرحمن                        )باك�شتاين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )2500( الن�شبة )٪50(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(       )بنغايل  جعفر                         فايز  اأبو   -1
2- عبد املجيد جميب الرحمن                        )باك�شتاين اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
املديرين  جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(          )بنغايل  جعفر                         فايز  اأبو   -1
2- عبد املجيد جميب الرحمن                        )باك�شتاين اجلن�شية(              ع�شو جمل�س املديرين 
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ملخ�س عقد �شركة
الب�ب الأخ�شر للمق�ولت ذ.م.م 

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: الباب الأخ�شر للمقاولت ذ.م.م 
رقم القيد:100396                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- �شركة الريف الأخ�شر للمقاولت - ت�شامن لأ�شحابها مريزا عبداهلل مرهون                        )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )100( الن�شبة )٪10(

2- ماجد مريزا عبداهلل مرهون جا�شم                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )9(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )900( الن�شبة )٪90(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
ماجد مريزا عبداهلل مرهون جا�شم                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
ماجد مريزا عبداهلل مرهون جا�شم                        )بحريني اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�س عقد �شركة
جلف م�رك لال�شت�ش�رات �س.�س.و  
مل�لكه� �شركة لو�س ك�بيت�ل املحدودة 

�شركة ال�شخ�س الواحد

ا�شم ال�شركة: جلف مارك لال�شت�شارات �س.�س.و  ملالكها �شركة لو�س كابيتال املحدودة 
رقم القيد:100397                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة: اأن�شطة اخلربة ال�شت�شارية يف جمال الإدارة.

اأ - النقدي: - 50 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:
�شقة 504       مبنى 1411           طريق 4626              املنامة

اله�تف: 33203131

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
لويو�س كابيتال مليتيد                 )بحرينية اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(       )فرن�شي  ريت�شر                         فريدريك 

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
الإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(          )فرن�شي  ريت�شر                         فريدريك 
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ملخ�س عقد �شركة
�شركة ديفيزوري� للمق�ولت ت�ش�من 

لأ�شح�به� زينب علي ح�شن عبد احل�شن محمد و �شريكه� �شركة ت�ش�من 
�شركة ت�ش�من

احل�شن  عبد  ح�شن  علي  زينب  لأ�شحابها  ت�شامن  للمقاولت  ديفيزوريا  �شركة  ال�شركة:  ا�شم 
محمد و �شريكها �شركة ت�شامن 

رقم القيد:100398                                        
ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  

مدة ال�شركة: غري محددة
ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31

اأغرا�س ال�شركة: اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور
ت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية

اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور
اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور

اأن�شطة الت�شييد املتخ�ش�شة الأخرى.

اأ - النقدي: - 500 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:
مبنى 370           طريق 406              القرية

اله�تف: 33211050 و 34437765

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- زينب علي ح�شن عبداحل�شن  محمد                        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )140(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )14000( الن�شبة )٪70(
2- عبداهلل بن �شعد بن خليل العيد                        )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )60(     قيمة احل�شة )100(       اإجمايل احل�ش�س )6000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(



35
العدد: 3269 - الخميس 7 يوليو 2016

املخولني ب�لتوقيع: 
1- زينب علي ح�شن عبداحل�شن  محمد                        )بحرينية اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفردة(
2- عبداهلل بن �شعد بن خليل العيد                        )�شعودي اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
1- زينب علي ح�شن عبداحل�شن  محمد                        )بحرينية اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة 
2- عبداهلل بن �شعد بن خليل العيد                        )�شعودي اجلن�شية(               نائب رئي�س جمل�س الإدارة 
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ملخ�س عقد �شركة
فور �شيزون للعق�رات �س.�س.و 

مل�لكه� علي حبيب عبدالع�ل حبيب
�شركة ال�شخ�س الواحد

ا�شم ال�شركة: فور �شيزون للعقارات �س.�س.و ملالكها علي حبيب عبدالعال حبيب
رقم القيد:100400                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة: الأن�شطة العقارية فى املمتلكات اململوكة اأو املوؤّجرة.

اأ - النقدي: - 20000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
علي حبيب عبدالعال حبيب                     )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )400(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )20000( الن�شبة )٪100(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(       )بحريني  حبيب                      عبدالعال  حبيب  علي 

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
التنفيذي الرئي�س  اجلن�شية(          )بحريني  حبيب                      عبدالعال  حبيب  علي 
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ملخ�س عقد �شركة
�شركة علي اأحمد مرزوق للمق�ولت 

لأ�شح�به� علي مرزوق وزينب مرزوق ت�ش�من
�شركة ت�ش�من

ا�شم ال�شركة: �شركة علي اأحمد مرزوق للمقاولت لأ�شحابها علي مرزوق وزينب مرزوق ت�شامن
رقم القيد:100401                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة: ت�شييد املباين

اإكمال املباين وت�شطيبها، واأعمال الديكور.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

عنوان ال�شركة:
�شقة 15       مبنى 3539           طريق 649              اخلارجية

اله�تف: 33674768
ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:

1- زينب اأحمد علي ح�شن  مرزوق                        )بحرينية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )4900(     قيمة احل�شة )1(       اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )٪49(

2- علي احمد علي ح�شن  مرزوق                        )بحريني اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )5100(     قيمة احل�شة )1(       اإجمايل احل�ش�س )5100( الن�شبة )٪51(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
1- زينب اأحمد علي ح�شن  مرزوق                        )بحرينية اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفردة(
علي احمد علي ح�شن  مرزوق                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(  -2

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
اأحمد علي ح�شن  مرزوق                        )بحرينية اجلن�شية(          ع�شو جمل�س الإدارة  زينب   -1
الإدارة علي احمد علي ح�شن  مرزوق                        )بحريني اجلن�شية(         رئي�س جمل�س   -2



38
العدد: 3269 - الخميس 7 يوليو 2016

ملخ�س عقد �شركة
محمد  مل�لكيه�  للمق�ولت.د.م.م  يحي�  اآل  م�شطفى  و  ك�ظم  محمد  �شركة 

عبدالنبي علي محمد ك�ظم و�شريكه م�شطفى بن ح�شني بن من�شور ال يحي�
�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة محمد كاظم و م�شطفى ال يحيا للمقاولت.د.م.م ملالكيها محمد عبدالنبي 
علي محمد كاظم و�شريكه م�شطفى بن ح�شني بن من�شور ال يحيا

رقم القيد:100402                                        
ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  

مدة ال�شركة: غري محددة
ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31

اأغرا�س ال�شركة: ت�شييد املباين.

اأ - النقدي: - 500 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- محمد عبدالنبي علي محمد كاظم                        )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )٪60( اإجمايل احل�ش�س )300(  عدد احل�ش�س )6(     قيمة احل�شة )50(       
2- م�شطفى بن ح�شني بن من�شور يحيا                        )�شعودي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )4(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )200( الن�شبة )٪40(
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
محمد عبدالنبي علي محمد كاظم                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
1- محمد عبدالنبي علي محمد كاظم                        )بحريني اجلن�شية(        رئي�س جمل�س الإدارة 
2- م�شطفى بن ح�شني بن من�شور يحيا                        )�شعودي اجلن�شية(         نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �شركة
علي عون و محمد خلدم�ت الو�ش�طة ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: علي عون و محمد خلدمات الو�شاطة ذ.م.م
رقم القيد:100403                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة:  عقود ال�شم�شرة ال�شلعية.

اأ - النقدي: - 500 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- علي عون علي  كاظم                        )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )٪50( اإجمايل احل�ش�س )250(  عدد احل�ش�س )5(     قيمة احل�شة )50(       
2- محمد عبدالنبي علي محمد كاظم                        )بحريني اجلن�شية(

الن�شبة )٪50( اإجمايل احل�ش�س )250(  عدد احل�ش�س )5(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(       )بحريني  كاظم                         علي  عون  علي 

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
الإدارة  جمل�س  رئي�س  اجلن�شية(          )بحريني  كاظم                         علي  عون  علي   -1
2- محمد عبدالنبي علي محمد  كاظم                        )بحريني اجلن�شية(         نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �شركة
�شركة ميرتو اإك�شرب�س للطرود ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة ميرتو اإك�شرب�س للطرود ذ.م.م
رقم القيد:100405                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة: اأن�شطة �شركات نقل الربيد اخلا�شة - النقل العاجل للوثائق و امل�شتندات.

اأ - النقدي: - 100 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- محمد �شلمان عبداهلل علي ح�شني                        )بحريني اجلن�شية(

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

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

املخولني ب�لتوقيع: 
1- محمد �شلمان عبداهلل علي ح�شني                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(
2- م�شطفى عبدعلي عي�شى ابراهيم  محمد                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
محمد �شلمان عبداهلل علي ح�شني                        )بحريني اجلن�شية(         رئي�س جمل�س الإدارة   -1
2- م�شطفى عبدعلي عي�شى ابراهيم  محمد                        )بحريني اجلن�شية(          نائب رئي�س جمل�س الإدارة
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ملخ�س عقد �شركة
�شركة جى ام �شيب للتج�رة الع�مة �س.�س.و 

ومل�لكه� ج��شم محمد علي
�شركة ال�شخ�س الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة جى ام �شيب للتجارة العامة �س.�س.و وملالكها جا�شم محمد علي
رقم القيد:100406                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة: جتارة غري املتخ�ش�شة )ما عدا الآليات الثقيلة وال�شيارات والأ�شلحة 

اأ - النقدي: - 10000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
جا�شم محمد علي  محمد                        )بحريني اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
)منفرد( التوقيع  م�شتوى  اجلن�شية(       )بحريني  محمد                         علي  محمد  جا�شم 

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
التنفيذي الرئي�س  اجلن�شية(          )بحريني  محمد                         علي  محمد  جا�شم 
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ملخ�س عقد �شركة
مدينة اآيدن لتنظيف�ت ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية محدودة

ا�شم ال�شركة: مدينة اآيدن لتنظيفات ذ.م.م
رقم القيد:100407                                        

ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  
مدة ال�شركة: غري محددة

ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31
اأغرا�س ال�شركة: اأن�شطة تنظيف املباين والتنظيف ال�شناعي الأخرى - مقاولت تنظيفات.

اأ - النقدي: - 1000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
1- اأر�س الدراز للمقاولت ذ.م.م                        )بحرينية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )18(     قيمة احل�شة )50(       اإجمايل احل�ش�س )900( الن�شبة )٪90(
2- زينب علي مرهون جا�شم ال�شاري                        )بحرينية اجلن�شية(

الن�شبة )٪10( اإجمايل احل�ش�س )100(  عدد احل�ش�س )2(     قيمة احل�شة )50(       
جمموع ن�شبة امللكية )٪100(

املخولني ب�لتوقيع: 
زينب علي مرهون جا�شم ال�شاري                        )بحرينية اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
الإدارة  ال�شاري                        )بحرينية اجلن�شية(         رئي�س جمل�س  زينب علي مرهون جا�شم 
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ملخ�س عقد �شركة
دار روبينه لت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية �س.�س.و

م�لكه� روبينه اإبراهيم ق��شم عبدالعزيز
�شركة ال�شخ�س الواحد

اإبراهيم  روبينه  مالكها  �س.�س.و  وال�شكك احلديدية  الطرق  لت�شييد  روبينه  دار  ال�شركة:  ا�شم 
قا�شم عبدالعزيز

رقم القيد:100409                                        
ت�ريخ الت�أ�شي�س:2016/6/12  

مدة ال�شركة: غري محددة
ت�ريخ انته�ء ال�شنة امل�لية: 12/31

اأغرا�س ال�شركة: ت�شييد الطرق وال�شكك احلديدية.

اأ - النقدي: - 10000 راأ�شم�ل ال�شركة:  
ب - العيني: -      

ال�شرك�ء ون�شبة م�ش�همتهم:
روبينه اإبراهيم قا�شم   عبدالعزيز                       )بحرينية اجلن�شية(

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

املخولني ب�لتوقيع: 
عا�شم محمد اكرام نواز خان كرم دين                        )بحريني اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ش�ء جمل�س الإدارة:
مدير اجلن�شية(          )بحرينية  عبدالعزيز                        قا�شم  اإبراهيم  روبينه 
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اإعالن�ت اإدارة المح�كم

رقم الدعوى: 14/ 3/2526/2016
تبليغ ب�حل�شور

طريق   1055 مبنى   .900701579 ال�شخ�شي  الرقم  محمد،  اإبراهيم  علي  اأمل  المدعية/ 
5241 مجمع 252 قاللي/ مملكة البحرين. وجن�شيتها/ بحرينية. المدعي عليه/ محمد عامر 
الهاتف  )رقم  مجمع    13 انطاكيا   11 �شارع   20 �شفة  كنت   �شرايا   - تركيا  الهويدي.  ح�شين 

00905397456340(. وجن�شيته �شوري. مو�شوع الدعوى/ اإثبات ح�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 2016/7/17م فاأن 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف.
ق��شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الأولى امل�شتعجلة  

رقم الدعوى:5/01150/2016/14
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: اأمل علي غلوم ح�شن المهري. رقمها ال�شخ�شي: 730506339. جن�شيتها: بحرينية. 
ال�شادة.  مبنى 833 طريق 1416 مجمع 814 مدينة عي�شى. المدعى عليه: حيدر ح�شن ح�شن 
جن�شيته: بحريني. بوا�شطة وكيله المحامي جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان. مكتب 71 بناية 
�شركة البحرين ال�شياحية طريق 1701 مجمع 317. فاك�س:17530177 �س.ب: 10071. مو�شوع 
الدعوى: نفقة واجبة. حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبيت 
المدعية بكافة طرق الثبات المقررة �شرعا وقانونا ومنها البينة باأن المدعى عليه قام بتغيير 
اقفال ال�شقة )منزل الزوجية( وذلك بتاريخ 2014/8/12م والذي على اإثره قامت بتقديم بالغ 
بتاريخ 2014/8/13م، وتركها من ذلك التاريخ دون نفقة اأو منفق وللمدعى عليه الرد بالطرق 

ذاتها.
 لذا تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور باأنه 
اإذا لم يح�شر اأو يعين له وكيال ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الثنين 2016/10/17م، فاإن 

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

رقم تنفيذ: 2/4208/2014/04 
بيع ب�ملزاد العلني

تعلن محكمة التنفيذ عن و�شعها في المزاد العلني المنقولت الخا�شة بالمحكوم عليه/ �شركة 
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كال�شيفايد لميتد البحرين والمتواجدة. مكتب 24 الطابق الثاني بناية الح�شن مجمع 317 وذلك 
بتاريخ 2016/7/17 والمنقولت هي: ح�شب الك�شف المرفق.

فعلى كل من لديه رغبه في ال�شراء مراجعة الدلل �شلمان مبارك �شلي�س هاتف )39659577( 
رقم  التنفيذ  ملف  بموجب  الر�شمي  الدوام  اأوقات  في  المحاكم  باإدارة  التنفيذ  مكتب  اأو 

.2/04208/2014/04
ق��شي محكمة التنفيذ الث�لثة 

رقم الدعوى: 8/7473/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

�شفة  عبا�س.  �شياء  ال�شيد  موؤ�ش�شة  عليها/  المدعى  بخ�س.  محمد  اعجاز  محمد  المدعــي: 
الدعوى: مطالب عمالية.

لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 
2016/8/3م لنظر الدعوى ليعلم

ق��شي اإدارة الدعوى العم�لية
رقم الدعوى: 9/4370/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة ريفيرا لتاأجير ال�شيارات. المدعى عليها/ �شيدو اوالي. �شفة الدعوى: مطالب 

عمالية.
لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/7/17م لنظر الدعوى. ليعلم.
ق��شي اإدارة الدعوى العم�لية

رقم الدعوى: 1/4652/2013/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعــي: �شبل عبدالمالك. المدعى عليه/ �شنان �شيتي فانتوريز. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت اجتماع في 

2016/8/3م لنظر الدعوى ليعلم
ق��شي اإدارة الدعوى العم�لية

رقم الدعوى: 4/21378/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة عبدالهادي العفو. المدعى عليها: �شركة بيتون وروباو �س.ت 71293. �شقة 41 
مبنى 240 طريق 3306 المنامة 333. �شفة الدعوى: طلب اإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي 
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مبلغ وقدرة 67139/746 دينار والر�شوم والم�شاريف والفوائد ومقابل اتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة اعاله بالح�شور بنف�شها 

او بوكيل عنها لجل�شة 2016/10/17م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 4/1978/2016/03
رقم الدعوى: 6/17071/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شده: ون�س با�شم عبدالحميد محمد ال�شتر. مبنى 
23 طريق 2901 مجمع 929. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى 

المدنية الثالثة في الدعوى رقم 6/17071/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/18م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 8/1976/2016/03
رقم الدعوى: 5/12753/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
مبنى 2005  �شقة 11   .FAIROZ ARFAN الم�شتاأنف �شدها:  تيلكوم.  مينا  �شركة  الم�شتاأنفة: 
ال�شغرى  المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .302 مجمع   235 طريق 

المدنية الثالثة في الدعوى رقم 5/12753/2015/02.
بالح�شور  اعاله  المذكورة  �شدها  للم�شتاأنف  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/18م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 6/1686/2016/03
رقم الدعوى: 7/15778/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
 .OLADAYO MORENIKEJI FAJEBE :الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شدها
المحكمة  من  ال�شادر  الحكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .721 212 مجمع  824 طريق  مبنى 

ال�شغرى المدنية الثالثة في الدعوى رقم 7/15778/2015/02.
بالح�شور  اعاله  المذكورة  �شدها  للم�شتاأنف  الخام�شة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 
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بنف�شه او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/18م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف 9/1684/2016/03
رقم الدعوى 7/15151/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
الم�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. الم�شتاأنف �شده: محمد ار�شيد �شليمان الم�شطفى. �شقة 11 
مبنى 1443 طريق 5533 مجمع 555. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة 

ال�شغرى المدنية الثالثة في الدعوى رقم 7/15151/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/18م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف: 4/1687/2016/03
رقم الدعوى: 7/13996/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
مبنى   .MOHAN RAJ LOGANATHAN �شده:  الم�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  الم�شتاأنفة: 
1138 طريق 831 مجمع 308. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف الحكم ال�شادر من المحكمة ال�شغرى 

المدنية الثالثة في الدعوى رقم 7/13996/2015/02.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�شة للم�شتاأنف �شده المذكور اعاله بالح�شور بنف�شه 

او بوكيل عنه وذلك لجل�شة 2016/10/18م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 3/04455/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

علي  محمد  جعفر  عبدالح�شن  عليه:  المدعى  والريا�شة.  لل�شباب  العامة  الموؤ�ش�شة  المدعية: 
الحايكي. الرقم ال�شخ�شي: 630601763. مبنى 26 طريق 3407 مجمع 234 �شماهيج. مو�شوع 

الدعوى: مبلغ من المال مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/09/28 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية
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رقم الدعـوى: 9/2877/2016/02
اإثب�ت ملكية عق�ر

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية باأن المدعين ح�شن علي ح�شن نا�شر وغيره. قد 
اأقاموا الدعوى رقم 9/2877/2016/02 �شد المدعى عليه جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. 
التقديرية  وم�شاحته  المحرق  من  �شماهيج  منطقة  في  الكائن  عقار  ملكية  اإثبات  فيه  طالبين 

14،000 قدم مربع
المحكمة بطلب م�شفوع  يتقدم لهذه  اأن  المدعين  لديه اعترا�س على طلب  فاإن كل من  لذا 

باأوجه اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/26 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية

رقم الدعوى: 4/06458/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: ابراهيم �شالح الدين اإبراهيم. وكيل المدعي: اأيمن توفيق الموؤيد. المدعى عليهم:  
1- اأحمد علي خلفان المطوع الظاهري

2- عبدالرحمن علي عبدالرحمن الداود
3- عبدالرحمن على الداود 

4- اأحمد عبدالحكيم اأبو العينين
5- خالد بن نا�شر الم�شند

6- نبيل م�شطفى نمر ن�شر 
7- يو�شف يا�شين مال هلل

8- �شركة بوابة امواج 
9- جميل علي المتروك

10- محمد بن اأحمد الدو�شري
11- قي�س في�شل الم�شقطي

12- �شركة بوابة اأمواج للتطوي 
مو�شوع الدعوى: ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليهم المذكورين اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/06/27 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية
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رقم الدعوى 8/7814/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ع�دل ث�ين علي ح�شن ث�ين
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح تركة المتوفى عادل ثاني علي ح�شن ثاني الرقم 
ال�شخ�شي: 550126490. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في ذمته دين 

للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/6/28 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية

رقم الدعـوى: 7/20608/2015/02
تبليـغ ب�حل�شـور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليه: ال�شيخ عبدالرحمن حمد عبداهلل األ 
خليفة �شاحب موؤ�ش�شة الحمادية للمقالت و ال�شيانة. مبنى 48 طريق 387 مجمع 318. �شفـة 

الدعــوى: ديون.
بالح�شور  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بنف�شه اأو بوكيل عنه لجل�شة 2016/6/28
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية

رقم الدعوى: 9/20606/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المال.  اأحمد خليفه  المدعية: جمال عي�شى  للتاأمين الجتماعي. وكيل  العامة  الهيئة  المدعية: 
المدعى عليه: مطعم انفنتي ذ.م.م. الرقم ال�شخ�شي: 8569-01. مبنى 21 طريق 357 مجمع 

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

2016/06/28 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 9/9598/2016/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

عثم�ن يعقوب يو�شف الظ�عن
الظاعن.  يو�شف  يعقوب  عثمان  المتوفى  تركة  فتح  الثانية عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 610101536. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يوما، كما اأنه على كل من في 
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ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية

رقم الدعوى: 8/05402/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

عبدالرحمن  زينات  المدعية:  وكيل  المتكاأملة.  الإ�شكانية  للحلول  �شكنا  �شركة  المدعية: 
المن�شوري. المدعى عليه: KHALED EZZEDINE. مبنى 730 طريق 2033 مجمع 520 باربار. 

مو�شوع الدعوى: تنفيذ اإلتزام.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 

2016/10/13 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية

رقم الدعـوى: 1/9306/2015/02
اإثب�ت ملكية العق�ر

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية باأن المدعين علي عبداهلل اأحمد فردان وغيره قد 
اأقاموا الدعوى رقم 1/9306/2015/02 �شد المدعى عليه جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. 
طالبين فيها تثبيت ملكيتهم للعقار للورثة المدعين العقار الكائن في منطقة كرزكان وم�شاحته 

.410/7
 لذا فاإن كل من لديه اعترا�س على طلب المدعين اأن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع 

باأوجه اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/10/24 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الث�نية

رقم الدعوى: 2/01760/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
را�شيه ح�شين اأحمد عبدالر�شول علي. مبنى 1860 طريق 825 مجمع 1208 مدينة حمد. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 212.466 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة
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رقم الدعوى: 8/17425/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: �شاره طارق محمد �شلمان محمد. الرقم ال�شخ�شي: 921106815. مبنى 118 طريق 5 
مجمع 108 الحد. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 99.467 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدعوى: 9/18761/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: ALMIRA CATIGNAS ALAISA. الرقم ال�شخ�شي: 720933935

مبنى 1612 طريق 2118 مجمع 321 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 417.603 دينارًا مع 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة
رقم الدعوى: 8/18946/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: لمياء محمد دروي�س �شالم الجميلي. الرقم ال�شخ�شي: 820111481. مبنى 547 �شقة 
12 طريق 2912 مجمع 729 جرداب. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 82.401 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدعوى: 8/16565/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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اأيوب. الرقم ال�شخ�شي: 760936366. مبنى 1083 �شقة 41  اأمين  اأمين محمود  عليها: غادة 
الر�شوم  مع  دينار   830.509 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   314 مجمع   1417 طريق 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدعوى: 8/02404/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
مريم محمد مال اهلل �شفيع. مبنى 252 �شقة 14 طريق 1301 مجمع 813 مدينة عي�شى. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 135.971 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدعوى: 6/02159/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ال�شالحية.   356 مجمع   5654 طريق   1738 مبنى  الب�شرية.  الموارد  لتدريب  بر�شتيج  معهد 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 271.519 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة
رقم الدعوى: 9/04272/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
�شو�شن عمر عثمان عبدالرحمن بلو�س. مبنى 104 طريق 2205 مجمع 222 الب�شيتين. مو�شوع 

الدعوى: طلب مبلغ 228.491 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة
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رقم الدعوى: 9/04076/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ا�شماء ال�شيخ محمد عبداللطيف ال �شعد. مبنى 2846 �شقة 23 طريق 4453 مجمع 244 عراد. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 181.65 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدعوى: 5/03210/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 341 مجمع   4115 طريق   878 مبنى   .DONNA MAY CRUTO SACRAMENTO عليها: 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1113.239 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدعوى: 9/03454/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 611 مجمع   31 طريق   1268 �شقة   574 مبنى  ح�شين.  ح�شن  يو�شف  ال�شيد  مع�شومة  عليها: 
الحمرية. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 807.827 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدعوى: 5/21081/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: بدريه م�شعد �شالح علي الم�شتبك. الرقم ال�شخ�شي: 890414459. مبنى 679 طريق 
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5622 مجمع 1056 الزلق. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 52.566 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة
رقم الدعوى: 6/01898/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المنامة.   330 3017 مجمع  969 طريق  مبنى  �شالم.  قناف محمد  اأحمد  دينا  عليها: 

الدعوى: طلب مبلغ 148.688 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية العا�شرة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/09/27 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الع��شرة

رقم الدعوى: 9/06457/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
ر�شاله عبداهلل جعفر عبداهلل الدرج. الرقم ال�شخ�شي: 660802899. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 177.656 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 2016/10/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 9/06573/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: فرا�س نا�شر الدين فايق برقاوى. الرقم ال�شخ�شي: 820531286 مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 4250.394 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 2016/10/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدعوى: 5/03563/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
ال�شخ�شي:  الرقم   .WASANTHA KUMARA AKURUGODA GAMAGE عليها:  المدعى 
770261906. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 223.175 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 2016/10/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 9/03647/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: IMRAN. الرقم ال�شخ�شي: 801511690. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 344.765 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 2016/10/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 6/03635/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: فادي اجباره محمد اجباره. الرقم ال�شخ�شي: 840860943. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/10/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 2/03556/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: عالء محمد يو�شف عبا�س. الرقم ال�شخ�شي: 790716259. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

448.143 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/02 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
رقم الدعوى: 5/04650/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
ح�شن علي عبدالح�شين علي عيد. الرقم ال�شخ�شي: 750602449. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

218.16 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 2016/10/02 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 5/04227/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى عليها:  اإيمان خالد علي را�شد بوهيله.  المدعية:  تيليكوم. وكيل  المدعية: �شركة مينا 
�شركة تران�س الين للتجارة والخدمات ل�شاحبها/ علي فريد علي. �شجل تجاري رقم: 76665. 
مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 394.341 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 2016/10/02 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
رقم الدعوى: 6/09620/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
اندروا  عليه:  المدعى  محمد.  انور  ا�شامة  المدعية:  وكيل  الدوليه.  التكافل  �شركة  المدعية: 
وليام هيرو�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 2236 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 2016/10/03 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى: 5/09010/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: اإيمان كاظم مح�شن كاظم. وكيل المدعية: عبا�س ناجي ح�شن علي. المدعى عليها: 
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الدعوى: طلب  مو�شوع  ال�شخ�شي: 840193483.  الرقم   .NUR NOBI ABDUR RAHMAN

مبلغ 850 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 2016/10/17 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 3/07632/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: محمد 
خلف �شاير خلف. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 64 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 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 1/07664/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مع  دينارًا  مبلغ 347.715  الدعوى: طلب  مو�شوع   .MUHAMMAD ISLAM UL HAQ عليه: 

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

جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 4/07234/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .CHRISTOPHER JOHN SALVADOR PUNZALAN عليه: 

265.587 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 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
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رقم الدعوى: 1/07843/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: SHASHANK MEHROTRA. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 234.751 دينار مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 2/08434/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى  التويجري.  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  بتلكو.  �شركة  المدعية: 
الر�شوم  عليه: ابراهيم خليل ابراهيم علي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 579.788 دينارًا مع 

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

جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 6/08639/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
مع  دينارًا   385.015 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .HATIM BALOCH ISMAIL BALOCH

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

جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 5/06723/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
اأحمد جا�شم عبدالرحمن المطوع. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 163 دينارًا مع الر�شوم  عادل 

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 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/08887/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: نجاح حميد علي �شالم �شنقور. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 315.377 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 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 8/09112/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
 260.767 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .MOKLASSUR RAHMAN HATAM KAZI عليه: 

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 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 2/07963/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مع  دينارًا  مبلغ 234.375  الدعوى: طلب  SHANOJ KUNHIPARAMBATH. مو�شوع  عليه: 

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

جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 4/08710/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
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الر�شوم  مع  دينارًا   417.649 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع   .GHAZANFAR IQBAL عليه: 
والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله باأنها قد حددت 
جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
رقم الدعوى: 4/06939/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليها: ايتري فاين دايننج. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 225.47 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 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 9/07133/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

التويجري  عبدالكريم  �شالح  عبدالكريم  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المدعى عليه: NEERAJ SHARMA. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 361.47 دينارًا مع الر�شوم 

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

جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 4/08075/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: �شلمى عي�شى ح�شن الحايكي. المدعى عليه: حافظ 
محمد محمد علوان. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 75.2 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة
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رقم الدعوى: 1/07390/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: CHET BAHADUR THAPA. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 236.127 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 2016/10/16 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى: 3/17775/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعى  العريبي.  عبداهلل  اأحمد  علي  المدعية:  وكيل  للعقارات.  يونيفر�شال  �شركة  المدعية: 
طريق   11 �شقة   1033 مبنى   .640900313 ال�شخ�شي:  الرقم   .JENS BARGHORN عليه: 
5122 مجمع 351 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1050 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

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

جل�شة 2016/09/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/05138/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

اأحمد  المدعي: طيبه  وكيل  البنعلي.  الرا�شد  لالإلكترونيات، علي عبداهلل علي  الدار  المدعية: 
ايوب اأحمد حميد. المدعى عليه: وليد �شليمان عبداهلل البلو�شي. مبنى 231 طريق 95 مجمع 
949 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 4560 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/02555/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

عبدالعزيز  عليه  المدعى  الحواج.  فاطمة ح�شن  المدعية:  وكيل  عمر.  اإيمان محمد  المدعية: 
اأحمد  �شعد  المحامية هدى  بوا�شطة  ال�شخ�شي: 201602398.  الرقم  مناع.  ال  مرعي حارث 
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   2000 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  الر�شي�س.  برج   - يو�شف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/09/07 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 9/05731/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
ال�شخ�شي:  الرقم   .AISHA BIYA A عليها:  المدعى  عبداهلل.  من�شور  مهدي  منير  المدعي: 
861058470. مبنى :A 969 طريق 383 مجمع 408 �شناب�س. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 450 

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

جل�شة 2016/09/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/04693/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: بتول ال�شيد ها�شم نا�شر ح�شن الرقم 
ال�شخ�شي: 201604508. مجمع: 624 العكر �شاحبة موؤ�ش�شة اأم محمد للتنظيفات - مكتب 1 
مبنى 80 طريق 246. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1905.777 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 2016/10/23 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/19814/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

 Daniel المدعية: �شركة مينا تيليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
مقابة.   509 مجمع   2857 طريق   1873 مبنى   .201517065 ال�شخ�شي:  الرقم   .john Kirk

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 80 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 7/03951/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
SHREE BHADRA ALE. مبنى 1076 طريق 1121 مجمع 711 توبلي. مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 247.03 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/04020/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

عليها  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
المنامة.   321 مجمع   333 طريق   31 مبنى   .MADELAINE MALIGALIG GONZALES

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 244.183 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة اأعاله باأنها قد حددت 

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/00033/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: من�شور 
محمد علي محمد ال�شبع. مبنى 3346 طريق 456 مجمع 604 القرية مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 

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

جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/00036/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة ميتا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد. المدعى عليه: زي�شان وارث علي 
وارث رم�شان. مبنى 802 طريق 115 مجمع 301 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 72.2 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
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جل�شة 2016/10/25 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/02512/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
KALPESH VELJIBHAI PARMAR. مبنى 1033 �شقة 32 طريق 425 مجمع 304 المنامة. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 287.635 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/12389/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركه الأهلية للمقاولت. وكيل المدعية: جالل ال�شيد علي عبدالح�شين قاهري
 13 �شقة   318 مبنى   .201511306 ال�شخ�شي:  الرقم  ك�شن.  كون�شتر  مارفيدا  عليها:  المدعى 
طريق 1808 الحوره. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 8/19868/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة دناتا لل�شفريات ذ.م.م. وكيل المدعية: ح�شين جعفر النها�س. المدعى عليها: 
�شركة مجموعة اآر دي هيرتيج. الرقم ال�شخ�شي: 201517167. مبنى 1565 �شقة 222 طريق 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 949  الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  1722 مجمع 317 

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

جل�شة 2016/09/07 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 9/13986/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
قمر بني ها�شم للمقاولت والدللة. الرقم ال�شخ�شي: 2-027187. مبنى 1 �شقة 11 طريق 318 
والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   170.625 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   321 مجمع 

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

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/00178/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: JAYAPRAKAS VAILASSERI KUNNAKKAVIL. مبنى 1997 طريق 134 مجمع 301 
المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 222.419 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

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

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 8/04931/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

�شعد  المدعية: هدى  وكيل  �س.�س.و.  لالإلكترونيات )مهامكو(  العالمية  مهام  �شركة  المدعية: 
اأحمد يو�شف. المدعى عليه: محمد ف�شل اهلل ح�شن ف�شل اهلل كلداري. مبنى 920 طريق 2727 
مجمع 227 الب�شيتين. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 1095 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/07460/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
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الهملة. مو�شوع  JOHN ANTONY STEPHENSON. مبنى 1983 طريق 980 مجمع 1009 

الدعوى: طلب مبلغ 158.283 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/02503/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليه: 
مو�شوع  المرخ.   529 مجمع   2905 طريق   49 �شقة   126 مبنى   .EID KHAMIS OLAYYAN

الدعوى: طلب مبلغ 336.316 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 7/01102/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: ATTIEQ AKRAM GONDAL SAJID. مبنى 2300 طريق 8544 مجمع 985 ال�شخير. 

مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 189.49 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/04327/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
 4012 طريق   400 مبنى   .860804275 ال�شخ�شي:  الرقم  را�شد.  اأحمد  را�شد  عبداهلل  زهره 
مجمع 740 عالي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 247.745 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 9/04426/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري. المدعى عليها: 
اروى حمد عيد المنيزل. الرقم ال�شخ�شي: 690409923. مبنى 351 طريق 2120 مجمع 928 
الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 232.786 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/03557/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
مو�شوع  المحرق.   224 مجمع   24 طريق   21 مبنى   .HAMZA VALIYA PARAMBIL عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ 546.262 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 1/21309/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه: ح�شن 
م�شبح مو�شى الر�شيدي. مبنى 5269 طريق 337 مجمع 203 المحرق مو�شوع الدعوى: طلب 

مبلغ 1262.61 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
     

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 2/19289/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
 RYAN المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعي: زينب ابراهيم جعفر مكي. المدعى عليه
ال�شخ�شي: 811043657. مبنى 101 �شقة 1 طريق 2101  الرقم   .GONZALES SOLIVEN
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والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   347.341 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المنامة.   318 مجمع 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 
جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 7/21399/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعي: �شادق �شلمان اأحمد �شلمان. وكيل المدعي: جا�شم محمد علي ح�شن �شرحان المدعى 
عليه: اأحمد �شلمان اأحمد �شلمان. عبا�س �شلمان اأحمد �شلمان. مبنى 1886 طريق 1607 مجمع 

1216 مدينة حمد. مو�شوع الدعوى: منازعات عقارية. 
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/01261/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

 ANUL المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: �شناء محمد قا�شم بوحمود. المدعى عليه
الدعوى: طلب  المنامة. مو�شوع  �شقة 11 طريق 3815 مجمع 338  MOHAMED. مبنى 620 

مبلغ 119.232 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/21027/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
VINOD ELUMBANTAVIDA. مبنى 1732 طريق 130 مجمع 211 المحرق مو�شوع الدعوى: 

طلب مبلغ 789.039 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
باأنها قد حددت  اأعاله  الرابعة للمدعى عليه المذكور  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية 

جل�شة 2016/09/06 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 1/02304/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعية: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
ال�شخ�شي: 870196693.  الرقم   RAHUL KIZHAKKEVALLAYIL RAVEENDRAN عليه: 
مبلغ 291.788  الدعوى: طلب  المنامة مو�شوع  �شقة 22 طريق 615 مجمع 306  مبنى 1151 

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

جل�شة 2016/06/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 9/11534/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

 THOMAS المدعية: �شركة مينا تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
مجمع   2431 طريق   1984 مبنى   .760160732 ال�شخ�شي:  الرقم   .DREW PHILBECK

324 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 140 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/06/20 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 4/13295/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

تليكوم. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليها: �شركة  المدعية: �شركة مينا 
ترونيك�س لاللكترونيات. الرقم ال�شخ�شي: 65001. مبنى 662 طريق 1311 مجمع 913 الرفاع 
اأتعاب  ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 118.75 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الولى
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رقم الدعوى: 1/02433/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

عليه  المدعى  مكي.  جعفر  ابراهيم  زينب  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
طريق   1837 مبنى   .740939297 ال�شخ�شي:  الرقم   .MOHOMED AZMIN SOURJAH

4047 مجمع 340 المنامة. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 272.68 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 
ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الولى
رقم الدعوى: 1/01265/2016/02

تبليغ ب�حل�شور
عليه  المدعى  بوحمود.  قا�شم  محمد  �شناء  المدعية:  وكيل  البحرين.  زين  �شركة  المدعية: 
OZGUR KUCUKRECEP. الرقم ال�شخ�شي: 861016815. مبنى 694 طريق 4344 مجمع 

743 �شند. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 284.825 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 
المحاماة.

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

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الولى
رقم الدعوى: 9/13695/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
 SURAWADEE المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعية: ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه
SATTHAPHOL. الرقم ال�شخ�شي: 720567645. مبنى 646 �شقة 406 طريق 3517 مجمع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ 293.442 دينارًا مع  المنامة. مو�شوع   335
اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  اأعاله  المذكور  عليه  للمدعى  الولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 
جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الولى
رقم الدعوى: 6/13778/2015/02

تبليغ ب�حل�شور
المدعية: �شركة بتلكو. وكيل المدعي: طالل عبدالعزيز ح�شن �شعبان. المدعى عليها: نجالء 



71
العدد: 3269 - الخميس 7 يوليو 2016

 908 مجمع   736 طريق   1101 مبنى   .690053282 ال�شخ�شي:  الرقم  العرجاني.  ظافر  حمد 
الرفاع الغربي. مو�شوع الدعوى: طلب مبلغ 275.745 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

جل�شة لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 8/11768/2015/02
تبليغ ب�حل�شور

ليلى جا�شم محمد جواد. المدعى عليه: عوي�س  تيليكوم. وكيل المدعية:  المدعي: �شركة مينا 
�شقة 12 طريق 1117 مجمع 211  ال�شخ�شي: 880330120. مبنى 470  الرقم  �شافي محمد. 
اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   128 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  المحرق. 

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

جل�شة 2016/09/19 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الولى

رقم الدعوى: 2/05694/2016/02
تبليغ ب�حل�شور

المدعي: �شركة زين البحرين. وكيل المدعية: عبدالكريم �شالح عبدالكريم التويجري المدعى 
عليه: BERNADY PASCO MAGDALE. الرقم ال�شخ�شي 770154468

مع  دنانير   206.141 مبلغ  طلب  الدعوى:  مو�شوع  العكر.   623 مجمع   3601 طريق   23 مبنى 
الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

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

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الولى
رقم الدعـوى: 1/12321/2015/02

بدل ف�قد لوثيقة العق�ر
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن المدعي جميل اأحمد جا�شم مديفع. قد اأقام 
هذه الدعوى �شد المدعى عليه جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. طالب فيها الحكم باإ�شدار 

وثيقة عقارية بدل فاقد للعقار الكائن في المحرق والمقدمة رقم 1969/2285.
المحكمة بطلب م�شفوع  لهذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فاإن كل من  لذا   

باأوجه اعترا�شه، وقد حددت المحكمة جل�شة 2016/5/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة


