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محتويات العدد

و����������س���������ام ب��������م��������ن��������ح   2013 ل���������������س�������ن�������ة   )21( رق�����������������م  م��������ل��������ك��������ي  5�أم����������������������ر 

�لبحرين  بين حكومة مملكة  �تفاقية  على  بالت�سديق   2013 ل�سنة   )11( رقم  قانون 

�ل�������س���ري���ب���ي  �الزدو�ج  ت����ج����ن����ب  ب�����������س�����اأن  ������س����ت����ون����ي����ا   ج����م����ه����وري����ة  وح�����ك�����وم�����ة 

6وم��������ن��������ع �ل�������ت�������ه�������رب �ل�������م�������ال�������ي ب�����ال�����ن�����������س�����ب�����ة ل������ل�������������س������ر�ئ������ب ع������ل������ى �ل������دخ������ل

�ل���ث�������ق�������اف���ة وز�رة  ت���ن���ظ���ي���م  ب��������اإع��������ادة   2013 ل�������س���ن���ة   )27 ( رق��������م  32م�����ر������س�����وم 

�الإع��������ام ����س���ئ���ون  ه���ي���ئ���ة  ت���ن���ظ���ي���م  ب������اإع������ادة   2013 ل�������س���ن���ة   )28( رق������م  34م����ر�����س����وم 

�لعامة �الإد�رة  م���ع���ه���د  ت���ن���ظ���ي���م  ب������اإع������ادة   2013 ل�������س���ن���ة   )29( رق������م  36م����ر�����س����وم 

�ل���م���و�����س���ات وز�رة  ف�����ي  وك����ي����ل  ب��ت��ع��ي��ي��ن   2013 ل�������س���ن���ة   )30( رق������م  37م����ر�����س����وم 

�ل�����ع�����ادة  ف�������وق  ����س���ف���ي���ر  ب���ت���ع���ي���ي���ن    2013 ل�������س���ن���ة   )31( رق�������م  م���ل���ك���ي  م����ر�����س����وم 

38م��������ف��������و���������ض ل�����م�����م�����ل�����ك�����ة �ل��������ب��������ح��������ري��������ن ل���������������دى �ل������م������م������ل������ك������ة �ل�����م�����غ�����رب�����ي�����ة

مر�سوم رقم )32( ل�سنة 2013 بالت�سديق على تعديل بيجين لعام 1999على بروتوكول 

39مونتريال ب�ساأن �لمو�د �لم�ستنفدة لطبقة �الأوزون �لمحرر في 16 �سبتمبر عام 1987

2013م ل��������ع��������ام  �ل������ع������ال������م������ي  �ل�������ع�������م�������ال  ي������������وم  ع�����ط�����ل�����ة  ب���������������س�������اأن  45ت�����ع�����م�����ي�����م 

�لم�ستملك  �ل�����ع�����ق�����ار  ع������ن  ب����اال�����س����ت����غ����ن����اء   2013 ل�������س���ن���ة   )85( رق��������م  ق���������ر�ر 

1989/2715 رق������م  ب���ال���م���ق���دم���ة  و�ل���م�������س���ج���ل   2012 ل�������س���ن���ة    )405( 46ب����ال����ق����ر�ر 



بالقر�ر  �ل��م�����س��ت��م��ل��ك  �ل���ع���ق���ار  ع����ن  ب��اال���س��ت��غ��ن��اء   2013 ل�����س��ن��ة   )86( رق�����م  ق������ر�ر 

)06009208( رق����م  �ل��ع��ق��ار  ب��م��وج��ب  م�����س��ج��ل  �ل��غ��ي��ر  �ل��م��ل��ك   2013 ل�����س��ن��ة    )65(47

  )21( ب��ال��ق��ر�ر  �لم�ستملك  �ل��ع��ق��ار  ع��ن  ب��اال���س��ت��غ��ن��اء   2013 ل�سنة   )87( رق���م  ق����ر�ر 

)06003741( رق������م  �ل����ع����ق����ار  ب���م���وج���ب  م�������س���ج���ل  �ل���غ���ي���ر  �ل���م���ل���ك   2013 48ل�������س���ن���ة 

  )25( ب��ال��ق��ر�ر  �لم�ستملك  �ل��ع��ق��ار  ع��ن  ب��اال���س��ت��غ��ن��اء   2013 ل�سنة   )88( رق���م  ق����ر�ر 

)06019091( رق������م  �ل����ع����ق����ار  ب���م���وج���ب  م�������س���ج���ل  �ل���غ���ي���ر  �ل���م���ل���ك   2013 49ل�������س���ن���ة 

  )24( ب��ال��ق��ر�ر  �لم�ستملك  �ل��ع��ق��ار  ع��ن  ب��اال���س��ت��غ��ن��اء   2013 ل�سنة   )89( رق���م  ق����ر�ر 

)06015026( رق������م  �ل����ع����ق����ار  ب���م���وج���ب  م�������س���ج���ل  �ل���غ���ي���ر  �ل���م���ل���ك   2013 50ل�������س���ن���ة 

  )66( ب��ال��ق��ر�ر  �لم�ستملك  �ل��ع��ق��ار  ع��ن  ب��اال���س��ت��غ��ن��اء   2013 ل�سنة   )90( رق���م  ق����ر�ر 

)06011700( رق������م  �ل����ع����ق����ار  ب���م���وج���ب  م�������س���ج���ل  �ل���غ���ي���ر  �ل���م���ل���ك   2013 51ل�������س���ن���ة 

�لم�ستملك  �ل�����ع�����ق�����ار  ع������ن  ب����اال�����س����ت����غ����ن����اء   2013 ل�������س���ن���ة   )91( رق��������م  ق���������ر�ر 

2007/3636 رق������م  ب���ال���م���ق���دم���ة  و�ل���م�������س���ج���ل   2013 ل�������س���ن���ة    )36( 52ب����ال����ق����ر�ر 

�لنموذجي �ل���ج���م���اع���ي  �ل���ع���م���ل  ع���ق���د  ب���������س����اأن   2013 ل�����س��ن��ة   )19( رق������م  53ق�������ر�ر 

 )27( رق������م  �ل�����ق�����ر�ر  �أح�����ك�����ام  ب���ع�������ض  ب���ت���ع���دي���ل   2013 ل�������س���ن���ة   )20( رق������م  ق�������ر�ر 

�ل���ت���ي  �الإد�ري����������������ة  و�ل�����ت�����د�ب�����ي�����ر  �ل��������ج��������ز�ء�ت  م�����ر�ج�����ع�����ة  ب�����������س�����اأن   2012 ل�������س���ن���ة 

56ي���م���ك���ن ل���م�������س���رف �ل����ب����ح����ري����ن �ل�����م�����رك�����زي ت���وق���ي���ع���ه���ا ع����ل����ى �ل����م����رخ���������ض لهم

ت�����ع�����دي�����ل ع�����ق�����د �ل����ت����اأ�����س����ي���������ض و�ل������ن������ظ������ام �الأ�������س������ا�������س������ي ل���������س����رك����ة م���ج���م���وع���ة 

ب���ح���ري���ن���ي���ة عامة ����س���رك���ة م�������س���اه���م���ة  �ل���م�������س���رف���ي���ة )�������������ض.م.ب( ع����ام����ة  58�ل����ب����رك����ة 

61�إع�������������������������ان�������������������������ات م����������������رك����������������ز �ل�������������ب�������������ح�������������ري�������������ن ل�������ل�������م���������������س�������ت�������ث�������م�������ري�������ن

�ل�����م�����ح�����������������������������������������������������اك�����������������������������������������������������������������������������م �إد�رة  100�إع���������������������������������������ان�����������������������������������������������ات 
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�أمر ملكي رقم )21( ل�سنة 2013

بمنح و�سام

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 في �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

�أمرنا باالآتي

�لمادة �الأولى

ُيمنح و�شام الكفاءة من الدرجة الأولى اإلى الفنان محمد عبده الع�شيري.

�لمادة �لثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 20 جمادى الآخرة 1434هـ

الموافق: 30 اأبــــــــــــريـــــــــــــل 2013م
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قانون رقم )11( ل�سنة 2013

بالت�سديق على �تفاقية بين حكومة مملكة �لبحرين 

وحكومة جمهورية ��ستونيا  ب�ساأن تجنب �الزدو�ج �ل�سريبي 

 ومنع �لتهرب �لمالي بالن�سبة لل�سر�ئب على �لدخل 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية ا�شتونيا ب�شاأن تجنب الزدواج 

طوكيــــو  في  الموقعة  الدخــــل،  على  لل�شرائب  بالن�شــــبة  المالــــي  التهرب  ومنـــــع  ال�شريبــي 

بتاريــــخ 12 اأكتـــــــوبر2012،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

�لمادة �الأولى

تجنب  ب�شاأن  ا�شتونيا  جمهورية  وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بين  اتفاقية  على  ودق  �شُ

طوكيو  في  الموقعة  الدخل،  على  لل�شرائب  بالن�شبة  المالي  التهرب  ومنع  ال�شريبي  الزدواج 

بتاريخ 12 اأكتوبر2012، والمرافقة لهذا القانون.

�لمادة �لثانية

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شـه – تنفيذ هذا القانـون، ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

                                                          ملك مملكة �لبحرين

                                                حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 19 جمادى الآخرة 1434هـ                 

الموافق: 29 اأبـــــــــريـــــــــــــــل 2013م
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مر�سوم رقم ) 27( ل�سنة 2013

باإعادة تنظيم وز�رة �لث�ق�افة

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

بعد الطالع الد�شتور،

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010،

وعلى المر�شوم رقم )31( ل�شنة 2010 بتعديل م�شمى وزارة الثقافة والإعالم، واإن�شاء هيئة 

�شئون الإعالم،

وعلى المر�شوم رقم )32( ل�شنة 2010 باإعادة تنظيم وزارة الثقافة، 

وبناء على عر�س وزيرة الثقافة،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�لمادة �الأولى

ُيعاد تنظيم وزارة الثقافة على النحو الآتي:

وزير الثقـافة ويتبعه: 

  اأوًل : اإدارة العالقات العامة والإعالم.

  ثانيًا : وكيل وزارة الثقافة وتتبعه: 

         1- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

         2- اإدارة ال�شيانة والخدمات.

         3- الوكيل الم�شاعد للثقافة والتراث الوطني، وتتبعه:

               اأ- اإدارة الآثار والتراث الوطني. 

              ب- اإدارة الثقافة والفنون. 

              ج- اإدارة الم�شرح الوطني.

               د - اإدارة المتاحف. 

       4- الوكيل الم�شاعد لل�شياحة وتتبعه: 

            اأ- اإدارة الت�شويق والترويج ال�شياحي. 

           ب-  اإدارة المرافق والخدمات ال�شياحية.

           ج- اإدارة الحرف اليدوية.
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�لمادة �لثانية

الجريدة  وُين�شر في  تاريخ �شدوره،  به من  وُيعمل  المر�شوم،  تنفيذ هذا  الثقافة  على وزيرة 

الر�شمية.

             ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 19 جمادى الآخرة 1434هـ

الموافق: 29 اأبــــــــــــــريــــــــــل 2013م



34
العدد: 3102 - الخميس 2 مايو 2013

مر�سوم رقم )28( ل�سنة 2013

باإعادة تنظيم هيئة �سئون �الإعام

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

وعلى المر�شوم رقم )31( ل�شنة 2010 بتعديل م�شمى وزارة الثقافة والإعالم 

واإن�شاء هيئة �شئون الإعالم،

وعلى المر�شوم رقم )34( ل�شنة 2010 بتنظيم هيئة �شئون الإعالم،

وعلى المر�شوم الملكي رقم )40( ل�شنة 2012 بتعيينات وزارية، 

وبناًء على عر�س وزيرة الدولة ل�شئون الإعالم، 

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�لمادة �الأولى

ُيعاد تنظيم هيئة �شئون الإعالم على النحو الآتي:

اأوًل : وزير الدولة ل�شئون الإعالم، ويتبعه:

ثانيًا: رئي�س هيئة �شئون الإعالم )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

        1 – مدير عام وكالة اأنباء البحرين )بدرجة وكيل م�شاعد(.

       2 – اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

       3 – اإدارة و�شائل الإعالم.

      4 – اإدارة العالقات العامة والت�شويق.

       5 – مدير عام �شئون الإذاعة والتلفزيون )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

       اأ-  اإدارة التلفزيون.

      ب - اإدارة الإذاعة.

       ج - اإدارة الإنتاج.

        د-  اإدارة الأخبار.

        6 – مدير عام ال�شئون الفنية والتقنية )بدرجة وكيل م�شاعد( وتتبعه:

       اأ-  اإدارة التقنيات والبث.

      ب - اإدارة الإر�شال و النقل الخارجي.
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        7 – مدير عام الت�شال الخارجي )بدرجة وكيل م�شاعد( و تتبعه:

       اأ-    اإدارة المتابعة الإعالمية.

      ب - اإدارة ال�شئون ال�شحفية.

      ج -  اإدارة الإعالم الجديد.

�لمادة �لثانية

ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا المر�شوم.

�لمادة �لثالثة

على وزيرة الدولة ل�شئون الإعالم تنفيذ هذا المر�شوم، و ُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر 

في الجريدة الر�شمية.

              ملك مملكة �لبحرين 

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ : 19 جمادى الآخرة 1434هـ 

الموافق: 29 اأبـــــــــــريــــــــــــــــل 2013م
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مر�سوم رقم )29( ل�سنة 2013

باإعادة تنظيم معهد �الإد�رة �لعامة

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

وعلى المر�شوم رقم )65( ل�شنة  2006   باإن�شاء وتنظيم معهد الإدارة العامة،

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�لمادة �الأولى

ُيعاد تنظيم معهد الإدارة العامة على النحو التالي:

مجل�س اإدارة معهد الإدارة العامة، ويتبعه:

   -  مدير عام معهد الإدارة العامة )بدرجة وكيل وزارة (، وتتبعه:

       1-  اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

       2-  المدير العام الم�شاعد )بدرجة وكيل وزارة م�شاعد(، وتتبعه:

      اأ  - اإدارة التعليم والتطوير.

     ب - اإدارة ال�شت�شارات والبحوث.

     ج  - اإدارة التقييم.

       د - اإدارة تطوير الأعمال.

�لمادة �لثانية

في  وين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  المر�شوم،  هذا  تنفيذ  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  على 

الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 19 جمادى الآخرة 1434هـ

الموافق: 29 اأبــــــــــــريـــــــــــــل 2013م
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مر�سوم رقم )30( ل�سنة 2013

بتعيين وكيل في وز�رة �لمو��سات

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى المر�شوم رقم )70( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم وزارة الموا�شالت،

وبناًء على عر�س وزير الموا�شالت،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�لمادة �الأولى

وزارة  في  والبريد  البري  للنقل  للوزارة  وكياًل  جمعان  محمد  اأحمد  مريم  ال�شيدة  ُتعين 

الموا�شالت.

�لمادة �لثانية

المـــــر�شـــــوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر  على وزير الموا�شــــــــالت تنفيـــذ هـــــذا 

في الجريدة الر�شمية.

            م�لك مملكة �لبحرين 

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـخ: 19 جمادى الآخرة 1434هـ                      

الموافق: 29 اأبــــــــــــريـــــــــل 2013م
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مر�سوم ملكي رقم )31( ل�سنة 2013 

 بتعيين �سفير فوق �لعادة مفو�ض

لمملكة �لبحرين لدى �لمملكة �لمغربية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2009 في �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي،

وعلى المر�شوم رقم )20( ل�شنة 2013 بتعيين �شفير في الديوان العام لوزارة الخارجية،

العام في  اإلى الديوان  العادة مفو�س  وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2013 بنقل �شفير فوق 

وزارة الخارجية، 

وبناًء على عر�س وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي :

�لمادة �الأولى

ُيعين ال�شيد خالد بن �شلمان بن جبر الم�شلم – ال�شفير في الديوان العام بوزارة الخارجية  - 

رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية البحرينية لدى المملكة المغربية بلقب �شفير فوق العادة مفو�س. 

�لمادة �لثانية

في  وُين�شر  �شـــــدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  المر�شوم،  هـــذا  تنفيذ  الخارجية  وزيــر  على 

الجـــــريــــدة الر�شـــــــمية.

                                                                               ملك مملكة �لبحرين 

حمد بن عي�سى �آل خليفة 

رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

        وزير �لخارجية

خالد بن �أحمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــخ : 19 جمادى الآخرة 1434هـ                 

الموافق : 29 اأبــــــــــــريـــــــــــل 2013 م
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مر�سوم رقم )32( ل�سنة 2013

بالت�سديق على تعديل بيجين لعام 1999

على بروتوكول مونتريال ب�ساأن �لمو�د �لم�ستنفدة لطبقة �الأوزون 

�لمحرر في 16 �سبتمبر عام 1987

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

بعد الطالع على الد�شتور،

فيينا  اتفاقية  اإلى  البحرين  دولة  ان�شمام  ب�شاأن   1990 ل�شنة   )10( رقم  المر�شوم  وعلى 

المواد  ب�شاأن  المحررة في 22 مار�س عام 1985، وبروتوكول مونتريال  الأوزون،  لحماية طبقة 

الم�شتنفدة لطبقة الأوزون، المحرر في 16 �شبتمبر عام 1987،

 1992 ل�شنة  كوبنهاجن  تعديلي  على  بالت�شديق   2000 ل�شنة   )41( رقم  المر�شوم  وعلى 

الأوزون،  لطبقة  الم�شتنِفدة  المواد  ب�شاأن  مونتريال  بروتوكول  على   1997 ل�شنة  ومونتريال 

المحرر في 16 �شبتمبر عام 1987، 

لطبقة  الم�شتنفدة  المواد  ب�شاأن  مونتريال  بروتوكول  على   1999 لعام  بيجين  تعديل  وعلى 

الأوزون المحرر في 16 �شبتمبر 1987،

وبناًء على عر�س وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

�لمادة  �الأولى

الم�شتنِفدة  المواد  ب�شاأن  مونتريال  بروتوكول  على   1999 لعام  بيجين  تعديل  على  �شودق 

لطبقة الأوزون، المحرر في 16 �شبتمبر 1987،المرافق لهذا المر�شوم.
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�لمادة �لثانية

اليوم  من  به  وُيعمل  المر�شوم،  هذا  تنفيذ  العمراني  والتخطيط  البلديات  �شئون  وزير  على 

التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة �لبحرين 

حمد بن عي�سى �آل خليفة

رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

وزير �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

              جمعة بن �أحمد �لكعبي

           

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 19 جمادى الآخرة 1434هـ  

الموافق: 29 اأبـــــــــــــريــــــــــــل 2013م
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تعميم

ب�ساأن 

عطلة يوم �لعمال �لعالمي لعام 2013م

2013م  لعـــــــــام  الـعـــــــالمـــــي  العمــــــــــــــال  يـــــــوم  بمنــــا�شـــــــبة 

يــــــوم  ومـــــوؤ�شــــــ�شاتهــــــا  وهيــــــئاتهـــــــا  المملكــــــــــة  وزارات  ُتعـــــــطل 

الأربعـــــــــاء المـــــــوافــــــــق الأول من �شـــــــــــهر مــــــــــايـــــــو 2013م.

          رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1434هـ

المـــــــــوافـــق: 28 اأبــــــــــــريـــــــــــــل 2013م



46
العدد: 3102 - الخميس 2 مايو 2013

وز�رة �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

قر�ر رقم )85( ل�سنة 2013 

باال�ستغناء عن �لعقار �لم�ستملك

بالقر�ر )405(  ل�سنة 2012 

و�لم�سجل بالمقدمة رقم 1989/2715

لها بموجب  المخولة  بناًء على ال�شالحيات  العمراني  البلديات والتخطيط  اإن وزارة �شئون 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س المادة 

على  ال�شادر   2012 ل�شنة   )405( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(

المنامة  من  �شترة  في  الكائن   ، البنعلي  �شقر  يو�شف  بنات  وليلى  واآمــال  منى   / ال�شادة  ملك 

والم�شجل بالمقدمة رقم 1989/2715 ، والذي كان من اأجل م�شروع حدائق العين الإ�شكاني ، 

لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.

وعماًل باأحكام القانون الم�شار اإليه يعتبر هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى المالك 

الذهب  مدينة  بناية  البلديات(  )�شئون  العمراني  والتخطيط  البلديات  �شئون  بوزارة  الت�شال 

لالطالع على كافة التفا�شيل المتعلقة بالمو�شوع.

وزير �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

                                                                    د. جمعة بن �أحمد �لكعبي
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وز�رة �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

قر�ر رقم )86( ل�سنة 2013 

باال�ستغناء عن �لعقار �لم�ستملك

بالقر�ر )65(  ل�سنة 2013

�لملك �لغير م�سجل بموجب �لعقار رقم )06009208(

لها بموجب  المخولة  بناًء على ال�شالحيات  العمراني  البلديات والتخطيط  اإن وزارة �شئون 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س المادة 

على  ال�شادر   2013 ل�شنة   )65( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(

الملك الغير م�شجل بموجب العقار رقم )06009208(، الكائن في �شترة من المنامة ، والذي 

كان من اأجل م�شروع حدائق العين الإ�شكاني ، لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة ح�شب طلب 

وزارة الإ�شكان.

وعماًل باأحكام القانون الم�شار اإليه يعتبر هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى المالك 

الذهب  مدينة  بناية  البلديات(  )�شئون  العمراني  والتخطيط  البلديات  �شئون  بوزارة  الت�شال 

لالطالع على كافة التفا�شيل المتعلقة بالمو�شوع.

وزير �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

                                                                  د. جمعة بن �أحمد �لكعبي
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وز�رة �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

قر�ر رقم )87( ل�سنة 2013 

باال�ستغناء عن �لعقار �لم�ستملك بالقر�ر )21(  ل�سنة 2013 

�لملك �لغير م�سجل بموجب �لعقار رقم )06003741(

لها بموجب  المخولة  بناًء على ال�شالحيات  العمراني  البلديات والتخطيط  اإن وزارة �شئون 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س المادة 

على  ال�شادر   2013 ل�شنة   )21( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(

الملك الغير م�شجل بموجب العقار رقم )06003741( ، الكائن في �شترة من المنامة، والذي 

كان من اأجل م�شروع حدائق العين الإ�شكاني ، لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة ح�شب طلب 

وزارة الإ�شكان.

وعماًل باأحكام القانون الم�شار اإليه يعتبر هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى المالك 

الذهب  مدينة  بناية  البلديات(  )�شئون  العمراني  والتخطيط  البلديات  �شئون  بوزارة  الت�شال 

لالطالع على كافة التفا�شيل المتعلقة بالمو�شوع.

وزير �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

                                                                    د. جمعة بن �أحمد �لكعبي
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وز�رة �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

قر�ر رقم )88( ل�سنة 2013 

باال�ستغناء عن �لعقار �لم�ستملك

بالقر�ر )25(  ل�سنة 2013 �لملك �لغير م�سجل 

بموجب �لعقار رقم )06019091(

لها بموجب  المخولة  بناًء على ال�شالحيات  العمراني  البلديات والتخطيط  اإن وزارة �شئون 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س المادة 

على  ال�شادر   2013 ل�شنة   )25( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(

الملك الغير م�شجل بموجب العقار رقم )06019091( ، الكائن في �شترة من المنامة ، والذي 

كان من اأجل م�شروع حدائق العين الإ�شكاني ، لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة ح�شب طلب 

وزارة الإ�شكان.

وعماًل باأحكام القانون الم�شار اإليه يعتبر هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى المالك 

الذهب  مدينة  بناية  البلديات(  )�شئون  العمراني  والتخطيط  البلديات  �شئون  بوزارة  الت�شال 

لالطالع على كافة التفا�شيل المتعلقة بالمو�شوع.

وزير �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

               د. جمعة بن �أحمد �لكعبي
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وز�رة �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

قر�ر رقم )89( ل�سنة 2013 

باال�ستغناء عن �لعقار �لم�ستملك

بالقر�ر )24(  ل�سنة 2013 

�لملك �لغير م�سجل بموجب �لعقار رقم )06015026(

لها بموجب  المخولة  بناًء على ال�شالحيات  العمراني  البلديات والتخطيط  اإن وزارة �شئون 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س المادة 

على  ال�شادر   2013 ل�شنة   )24( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(

الملك الغير م�شجل بموجب العقار رقم )06015026( ، الكائن في �شترة من المنامة ، والذي 

كان من اأجل م�شروع حدائق العين الإ�شكاني ، لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة ح�شب طلب 

وزارة الإ�شكان.

وعماًل باأحكام القانون الم�شار اإليه يعتبر هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى المالك 

الذهب  مدينة  بناية  البلديات(  )�شئون  العمراني  والتخطيط  البلديات  �شئون  بوزارة  الت�شال 

لالطالع على كافة التفا�شيل المتعلقة بالمو�شوع.

وزير �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

             د. جمعة بن �أحمد �لكعبي
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وز�رة �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

قر�ر رقم )90( ل�سنة 2013

باال�ستغناء عن �لعقار �لم�ستملك

بالقر�ر )66(  ل�سنة 2013

�لملك �لغير م�سجل بموجب �لعقار رقم )06011700(

لها بموجب  المخولة  بناًء على ال�شالحيات  العمراني  البلديات والتخطيط  اإن وزارة �شئون 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س المادة 

على  ال�شادر   2013 ل�شنة   )66( رقم  ال�شتمالك  قرار  عن  ال�شتغناء  قررت  قد  منه   )31(

الملك الغير م�شجل بموجب العقار رقم )06011700( ، الكائن في �شترة من المنامة، والذي 

كان من اأجل م�شروع حدائق العين الإ�شكاني، لعدم لزومه لأعمال المنفعة العامة ح�شب طلب 

وزارة الإ�شكان.

وعماًل باأحكام القانون الم�شار اإليه يعتبر هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى المالك 

الذهب  مدينة  بناية  البلديات(  )�شئون  العمراني  والتخطيط  البلديات  �شئون  بوزارة  الت�شال 

لالطالع على كافة التفا�شيل المتعلقة بالمو�شوع.

وزير �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

                                                                   د. جمعة بن �أحمد �لكعبي
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وز�رة �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

قر�ر رقم )91( ل�سنة 2013

باال�ستغناء عن �لعقار �لم�ستملك

بالقر�ر )36(  ل�سنة 2013

و�لم�سجل بالمقدمة رقم 2007/3636

لها بموجب  المخولة  بناًء على ال�شالحيات  العمراني  البلديات والتخطيط  اإن وزارة �شئون 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة وعلى الأخ�س المادة 

)31( منه قد قررت ال�شتغناء عن قرار ال�شتمالك رقم )36( ل�شنة 2013 ال�شادر على ملك 

والم�شجل  المنامة  �شترة من  الكائن في  للخدمات ذ.م.م،  العالمية  العربية  ال�شركة  ال�شادة / 

لعدم   ، الإ�شكاني  العين  حدائق  م�شروع  اأجل  من  كان  والــذي   ،  2007/3636 رقم  بالمقدمة 

لزومه لأعمال المنفعة العامة ح�شب طلب وزارة الإ�شكان.

وعماًل باأحكام القانون الم�شار اإليه يعتبر هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى المالك 

الذهب  مدينة  بناية  البلديات(  )�شئون  العمراني  والتخطيط  البلديات  �شئون  بوزارة  الت�شال 

لالطالع على كافة التفا�شيل المتعلقة بالمو�شوع.

وزير �سئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ني

د. جمعة بن �أحمد �لكعبي                                              
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وز�رة �لعمل

قر�ر رقم )19( ل�سنة 2013

ب�ساأن عقد �لعمل �لجماعي �لنموذجي

وزير العمل:

بعد الطالع على القانون رقم )36( ل�شنة 2012 باإ�شدار قانون العمل في القطاع الأهلي، 

وعلى الأخ�س المادة )155( منه،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر �الآتي:

مادة )1(

لي�شــتر�شــــد  القـــــــرار،  لهـــــذا  المــــــرافـــــق  الجمـــــــاعـــــي  العمــــــل  عــقد  نمـــــــوذج  ُيعتـــمد 

بــه اأطـــــراف المفــــــاو�شــــــة الجمــــــاعيـــــــة.

مادة )2(

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره بالجريدة 

الر�شمية.

                                                                                    وزير �لعمل

جميل بن محمد علي حميد�ن

�شدر بتاريخ: 27 جمادى الأولى 1434هـ

المــــــوافـــــــــــق: 8 اأبـــــــــريـــــــــــــل 2013م
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عقد عمل جماعي نموذجي

يكفل  بما  ال�شتخدام  واأحكام  العمل  �شروط وظروف  ينظم  اتفاق  الجماعي هو  العمل  عقد 

�شروطًا اأو ظروفًا اأو مزايا اأف�شل للعمال، ويبرم بين اأطراف المفاو�شة الجماعية المن�شو�س 

عليهم بالمادة )138( من قانون العمل في القطاع الأهلي.

في يوم _______ الموافق _____ تم التفاق على اإبرام هذا 

العقد الجماعي بين كل من اأطراف المفاو�شة الجماعية:

�لطرف �الأول :

ا�شم المن�شاأة _______ رقم ال�شجل التجاري ______

طريق_______   _______  / �شقة   / مبنى    : عنوانها 

مجمع _________

المنطقة _______

البريد   __________ فاك�س   _______ هاتف 

اللكتروني _____________

ويمثلها : _______ رقمه ال�شخ�شي اإن وجد _______

وي�شار اإليه بالطرف الأول.

�لطرف �لثاني :

ا�شم المنظمة النقابية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويمثلها ال�شيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وي�شار اإليها بالطرف الثاني.

تمهيد :

ت�شري اأحكام هذا العقد على جميع عمال المن�شاأة واإن لم يكن بع�شهم اأع�شاء فيها ب�شرط 

اآل يقل عدد اأع�شاء هذه المنظمة عن ن�شف عدد العمال في المن�شاآة وقت اإبرام العقد.

الأعمال ومنظماتهم  واأ�شحاب  النقابية  المنظمات  العقد من  اأطراف هذا  لغير  اأنه يجوز  كما 

بين  اتفاق  على  بناًء  وذلــك  الر�شمية،  الجريدة  في  ملخ�شه  ن�شر  بعد  العقد  اإلــى  الن�شمام 

اأن  �شريطة  للعقد  الأ�شلية  الأطراف  موافقة  اإلى  حاجة  دون  الن�شمام  اإلى  الراغبة  الأطراف 

يكون بطلب موقع من الطرفين يقدم اإلى الوزارة.

ويعتبر التمهيد المقدم جزءًا ل يتجزاأ من هذا العقد.
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بند )1( :

اأو  المن�شاأة  م�شتوى  على  �شواء  ال�شتخدام  واأحكام  العمل  وظــروف  �شروط   : العقد  محل 

الن�شاط اأو ال�شناعة اأو المهنة اأو على الم�شتوى الوطني، وعلى �شبيل المثال: 

1- الأجور.

2- ظروف العمل.

3- الإجازات ال�شنوية والإجازات الر�شمية.

4- �شاعات العمل.

5- حجم القوى العاملة .

6- نظام التدريب.

7- نظام الترقيات.

8- العالوات الخا�شة.

9- نظام الم�شاركة في الإدارة.

10- اإجراءات المفاو�شة الجماعية.

11- لئحة الجزاءات واإجراءات التاأديب.

12- اإجراءات التظلم من القرارات الإدارية.

13- الواجبات وو�شائل النقل.

14- حماية الحقوق. 

15- نظام المكافاأة والتعوي�س.

بند )2(:

يكون عقد العمل الجماعي لمدة ل تتجاوز ثالث �شنوات ويجوز تجديدها لمدة معينة اأخرى 

ل تجاوز �شنة واحدة ما لم يتفق الطرفان على مدة اأقل وينتهي العقد بانتهاء مدته الأ�شلية اأو 

المجددة.

غير  ا�شتثنائية  ظــروف  ب�شبب  اأحكامه  من  لأي  العقد  طرفي  اأحــد  تنفيذ  تعذر  حالة  وفي 

الجماعية  المفاو�شة  طريق  �شلوك  الطرفين  على  وجب  العقد،  �شريان  اأثناء  طــراأت  متوقعة 

اإلى اتفاق يحقق التوازن بين م�شلحتهما، فاإن تعذر ذلك جاز لأي طرفي  للمناق�شة والو�شول 

العقد الطلب من الوزارة عر�س الأمر على مجل�س ت�شوية المنازعات الجماعية اأو هيئة التحكيم 

في  العمل  قانون  من   )158(  ،)157(  ،)156( المواد  لأحكام  طبقًا  وذلك  الأحــوال  بح�شب 

القطاع الأهلي.

بند )3(:

اأ�شلية، يحتفظ كل طرف بن�شخة وتودع ن�شخة لدى وزارة  يحرر هذا العقد من ثالث ن�شخ 

العمل لقيدها بال�شجل المعد لذلك.



56
العدد: 3102 - الخميس 2 مايو 2013

م�سرف �لبحرين �لمركزي

قر�ر رقم )20( ل�سنة  2013

بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )27( ل�سنة 2012 

ب�ساأن مر�جعة �لجز�ء�ت و�لتد�بير �الإد�رية �لتي يمكن 

لم�سرف �لبحرين �لمركزي توقيعها على �لمرخ�ض لهم

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون 

رقم )64( ل�شنة 2006،

وعلى القرار رقم )27( ل�شنة2012 ب�شاأن مراجعة الجزاءات والتدابير الإدارية التي يمكن 

لم�شرف البحرين المركزي توقيعها على المرخ�س لهم،

وبناًء على عر�س رئي�س لجنة ال�شيا�شات الرقابية بالم�شرف،

قرر �الآتي:

مادة )1(

ب�شاأن   2012 ل�شنة   )27( رقم  القرار  من   )3( المادة  من  الأولــى  الفقرة  بن�س  ي�شتبدل 

على  توقيعها  المركزي  البحرين  لم�شرف  يمكن  التي  الإداريــة  والتدابير  الجزاءات  مراجعة 

المرخ�س لهم، الن�س الآتي:

مادة )3(

على  توقيعها  المزمع  ـــة  الإداري والتدابير  الــجــزاءات  بمراجعة  المراجعة  لجنة  تخت�س 

المرخ�س لهم ، المخالفين لأحكام قانون الم�شرف واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، 

التراخي�س  ل�شروط  اأو  الم�شرف،  عن  ال�شادرة  ال�شلة  ذات  التوجيهات  مجلدات  من  لأي  اأو 

في  الــواردة  الإداريــة  والتدابير  الجزاءات  بمراجعة  اللجنة  ذات  تخت�س  كما  لهم،  الممنوحة 

المادة )65( من قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية، المزمع توقيعها على 

اأي م�شئول يعمل لدى المرخ�س له في ع�شوية مجل�س الإدارة اأو في الوظائف التنفيذية.

مادة )2(

ت�شاف اإلى عنـــوان القـــــرار رقم )27( ل�شنة 2012 ب�شــــاأن مراجعــــة الجــــزاءات والتدابير 

الإدارية التي يمكن لم�شــــــرف البحرين المركزي توقيعــــها علــــى المرخــــ�س لهــــم، عبـــــارة 

." لديهم  التنفيذيين  والم�شئولين  اإدارتهم  مجال�س  " واأع�شاء 
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مادة )3(

التي  الإداريــة  والتدابير  الجزاءات  مراجعة  ب�شاأن  ل�شنة2012   )27( رقم  القرار  اإلى  ت�شاف   

يمكن لم�شرف البحرين المركزي توقيعها على المرخ�س لهم، مادتان جديدتان برقمي )6( 

مكرًرا، )8( مكرًرا ن�شهما الآتي:

مادة )6( مكرر�ً :

ل تطبق اأحكام المواد )3 ، 4 ، 5 ( من هذا القرار على اأي من الحالت الآتية: 

اأ - اتخاذ القرار بو�شع المرخ�س له تحت اإدارة م�شرف البحرين المركزي. 

ب-  الحالت ال�شتثنائية الأخرى التي ل تحتمل التاأخير وفقا لتقدير المدير التنفيذي المعني 

وبعد موافقة المحافظ.

مادة )8( مكرر�ً :

تطبق كافة الأحكام الواردة في المواد اأرقام )4(، )5(،)7(،)8( من هذا القرار والمقررة 

في �شاأن المرخ�س له، على اأع�شاء مجل�س الإدارة والم�شئولين التنفيذيين لدى المرخ�س له.

مادة )4(

على الإدارات المخت�شة في الم�شرف تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

ن�شره في الجريدة الر�شمية. 

محافظ م�سرف �لبحرين �لمركزي

                      ر�سيد محمد �لمعر�ج  

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1434هـ   

الــمـــوافـــــــــق: 24 اأبــــــــــــريــــــــــل 2013م            
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وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة

مركز �لبحرين للم�ستثمرين

�إعان رقم )239( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

�إلى �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب اإليت 

البال�شتيكية  الو�شالت  واإنتاج  الألمنيوم  لفبركة  )ما�شكوت  �شركة  اأ�شحاب  عن  لال�شت�شارات 

)ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 79963 طالبًا تحويل ال�شكل القانوني لل�شركة من �شركة 

ذات م�شئولية محدودة اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد براأ�شمال قدره 50،000 دينار بحريني، بعد 

تنازل نبيل محمد �شكيب عن كامل ح�ش�شه اإلى نا�شر خان )هندي الجن�شية( وذلك لمزاولة 

من  ونحوها  والــخــزائــن  والــنــوافــذ  الأبـــواب  و�شناعة  البال�شتيكية  الو�شالت  اإنــتــاج  ن�شاط 

الألمنيوم.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها �شتون يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. الموؤِيّدة والمبِرّ

�إعان رقم )240( ل�سنة  2013

ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

الزعبي و�شركاه عن اأ�شحاب �شركة )�شبه الجزيرة القاب�شة �س.�س. و( لمالكها حاتم غزاوي، 

انتهاء  اإ�شهار  المذكورة، طالبًا  لل�شركة  الم�شفي  باعتباره  رقم 75701،  القيد  تحت  الم�شجلة 

قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  و�شطبها  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال 

ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.     

                                            

اأق�شاها  مدة  خالل  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعان رقم )241( ل�سنة  2013

ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

�سركة �بهاما لاإن�ساء ) ت�سامن(

ال�شادة/   اإليه  تقدم  باأنه قد  التجارة  و  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

بموجب  ال�شركة،   لهذه  القانونيين  الم�شفين  باعتبارهم  ت�شامن(   ( لالإن�شاء  ابهاما  �شركة 

القيد رقم 51450، طالبين اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام 

قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

اأق�شاها  مدة  خالل  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعان رقم )242( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل فرع لموؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

موؤ�ش�شة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

العتماد ال�شت�شارية )عبدالعلي �شم�س( نيابة عن ابت�شام محمد علي الكهالي ب�شفتها مالكة 

القيد رقم 43583 فرع  الم�شجلة تحت  المعادن(،  الم�شماة )نيازي لخردة  الفردية  الموؤ�ش�شة 

براأ�شمال  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الفرع  لهذا  القانوني  الو�شع  تغيير  طالبًة   ،)2(

ال�شيد محمد عزيز  بينها وبين  األف )20،000( دينار بحريني، موزعًا  نقدي مقداره ع�شرون 

خان اأمير خان مهر نيازي.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلــى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعترا�س  رة  والمبِرّ الموؤِيّدة 

الإعالن.

�إعان رقم )243( ل�سنة 2013

بحل وت�سفية �سركة

�إك�سبر�ض كونيكت كوميونيكي�سن ذ.م.م

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب األيت 

قرار  على  وبناًء  ذ.م.م(  كوميونيكي�شن  كونيكت  )اإك�شبر�س  �شركة  عن  نيابة  لال�شت�شارات 

طالبًا   ،68151 رقم  القيد  تحت  الم�شجلة  ال�شركة  ت�شفية   2012/8/9 في  الموؤرخ  ال�شركاء 

بالمر�شوم بقانون رقم )21(  التجارية ال�شادر  ال�شركات  ال�شركة وفقًا لأحكام قانون  ت�شفية 

ل�شنة 2001.
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بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعترا�س  رة  والمبِرّ الموؤِيّدة 

الإعالن.

�إعان رقم )244( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

الجزيري  عبداهلل  عبدعلي  المرحوم/  ورثة  عن  نيابة  وال�شت�شارات  للتدقيق  الأثير  ال�شادة/ 

المالك للموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة مقاولت عبدعلي عبداهلل الجزيري، الم�شجلة تحت القيد 

ذات  �شركة  اإلى  فروعها  بجميع  الفردية  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تحويل  طالبًا   ،3007 رقم 

ال�شادة  من  كل  باإدخال  وذلك  بحريني،  دينار   30.000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة  م�شئولية 

)زوجتا  عي�شى  وفاطمة  محمد  اأ�شماء  وهم:  ال�شركة،  في  ك�شركاء  اأ�شماوؤهم  التالية  الورثة 

المرحوم( عبداهلل، ونادر واإبراهيم وح�شن ومحمد و�شلمان وعبدالعزيز وعبا�س واآيات وندى 

مقاولت  الفروع:   sاأن�شطة  اأبيهم(.  )من  واآمال  واأفراح  وفتحية  و�شعاد  ونجاح  وفاطمة  واآلء 

ور�شة  ثالثة(.  )درجــة  بناء  مقاولت  الكهربائية.  ثالثة(.الأدوات  )درجــة  والزخرفة  النق�س 

بيع  ال�شعبية.  المخابز  التقليدية.  الطرق  با�شتخدام  وتجميل  رجالية  حالقة  �شغيرة.  نجارة 

المواد الغذائية والم�شروبات.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مــدة  خــالل  لالعترا�س  والمبررة  الموؤيدة 

الإعالن.

�إعان رقم )245( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب الروؤيا 

ِيّ�س  الَرّ اأي  اأي  ل�شت�شارات الأعمال ذ.م.م، نيابة عن �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية الم�شماة )اأي 

الم�شجلة  ِيّ�س،  الَرّ عبدالرحمن  عبداهلل  عبدالرحمن  ال�شيد  ل�شاحبها  الميكانكية(  للمقاولت 

تحت القيد رقم 47836 فرع )4(، طالبًا تغيير الو�شع القانوني للفرع اإلى �شركة ذات م�شئولية 

اأربعون  مقداره  نقدي  وبراأ�شمال  ثالثة(  )درجة  ميكانيكية  مقاولت  ن�شاط  تمار�س  محدودة، 
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)يحريني  الدوي  اإبراهيم  خليل  اأ�شامة  ال�شيد  باإدخال  وذلك  بحريني،  دينار   )40000( األف 

الجن�شية( �شريكًا.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر   خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعترا�س  رة  والمبِرّ الموؤِيّدة 

الإعالن.

�إعان رقم )246( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل فرع من موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شادة/ بي كي اإف بحري نيابة عن ال�شيدة/ اأوريا �شناندو لنديجو دانيو )بحرينية الجن�شية( 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  فردية(  موؤ�ش�شة  للتكنولوجيا،  الأو�شط  ال�شرق  )لإليت  المالكة 

الت�شال  و�شبكات  الت�شغيل  اأنظمة  في  ا�شت�شارات  ن�شاط  خاللها  من  تزاول  التي   ،48334/1

بالكمبيوتر، طالبين تحويل ال�شكل القانوني للفرع المذكور من موؤ�ش�شة فردية اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة براأ�شمال مقداره 20000 دينار، بعد تنازلها عن ال�شجل المذكور اإلى كل من 

ال�شيد/ اأرون اأرافيندان )هندي الجن�شية(، وال�شيدة/ ديبا مينون )هندية الجن�شية(.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعترا�س  رة  والمبِرّ الموؤِيّدة 

الإعالن.

�إعان رقم )247( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل �سركة ت�سامن

�إلى فرع موؤ�س�سة فردية

اأ�شحاب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

رقم  التجاري  ال�شجل  ملكية  نقل  بطلب  بحرينية(  )ت�شامن  الغذائية  للمواد  جناحي  �شركة 

علي  محمد  لل�شيد/  مملوكة  فــرديــة  موؤ�ش�شة  اإلـــى  جيم�س  مطعم  والم�شمى   ،33957/2

عبدالرحمن جناحي )بحريني الجن�شية(.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعترا�س  رة  والمبِرّ الموؤِيّدة 

الإعالن.
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�إعان رقم )248( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل فرع ل�سركة م�ساهمة بحرينية )مقفلة(

�إلى �سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

اأ�شحاب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

تحويل  47989 طالبين  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  )مقفلة(  �س.م.ب  داداباي  محمد  �شركة 

للمقاولت  داداباي  ا�شم  تحت  الم�شجلة   ،)47989-2( لل�شركة  الثاني  للفرع  القانوني  ال�شكل 

والتي يمار�س فيها ن�شاط مقاولت بناء درجة اأولى اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة براأ�شمال 

اأحمد  ال�شيد محمد  لكل من  وذلك  دينار بحريني )250000(،  األف  مائتان وخم�شون  مقداره 

علي داداباي، ال�شيد �شبير محمد اأحمد علي داداباي وال�شيد اأحمد محمد اأحمد علي داداباي.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعترا�س  رة  والمبِرّ الموؤِيّدة 

الإعالن.

 �إعان رقم )249( ل�سنة 2013

ب�ساأن �إ�سهار �نتهاء �أعمال ت�سفية

فري�ض كوم �إنترنا�سيونال تريدينغ ذ.م.م

وتحويلها �إلى موؤ�س�سة فردية

موؤ�ش�شة  اإليه  تقدمت  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ذ.م.م(  تريدينغ  اإنترنا�شيونال  كوم  )فري�س  �شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  ال�شت�شارية  العتماد 

ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبة   ،73796 رقم   القيد  بموجب  ذ.م.م  ك�شركة  الم�شجلة 

ال�شركة ت�شفية اختيارية، وتحويل ملكيتها اإلى الموؤ�ش�شة الفردية الم�شجلة في ال�شجل التجاري 

�شريكه  تنازل  بعد   ،15770 رقم  القيد  بموجب  ال�شايجي،  ح�شن  علي  يو�شف  ال�شيد/  با�شم 

ال�شيد/ �شرف الدين كريمبا ناكال هم�شا عن كامل ح�شته في ال�شركة له وذلك وفقًا لأحكام 

قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

الثبوتية خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعان رقم )250( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل �سركة �سركة ذ�ت م�سئولية محدوده

�إلى �سركة )ت�سامن(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مالكو �شركة 

 ،70798 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  محدودة(  م�شئولية  ذات  )�شركة  ذ.م.م  بوتيك  فيلنك 

طالبين تحويل ال�شكل القانوني لل�شركة المذكورة اإلى �شركة ت�شامن براأ�شمال مقداره 20،000 

دينار بحريني.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

رة لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها �شتون يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. الموؤِيّدة والمبِرّ

�إعان رقم )251( ل�سنة 2013

ب�ساأن تحويل موؤ�س�سة فردية

�إلى �سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه توما�س اآند 

الم�شماة  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاحب  الرميحي  محمد  عمر  خالد  ال�شيد  عن  نيابة  اأ�شو�شيت�س 

المخ�ش�شة  المطاعم  ن�شاط  تمار�س  التي  رقم 84792،  قيد  تحت  الم�شجلة  ما�شو(،  )مطعم 

براأ�شمال  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  الفردية  الموؤ�ش�شة  تحويل  طالبًا  ال�شياحية،  للخدمات 

مقداره خم�شون األف )50000( دينار بحريني.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعترا�س  رة  والمبِرّ الموؤِيّدة 

الإعالن.

�إعان رقم )252( ل�سنة 2013

بحل وت�سفية �سركة هوت فورم �أريبيا ذ.م.م

�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

على  بناء  ال�شركة  ت�شفية  رقم 63445، طالبًة  القيد  تحت  الم�شجلة  ذ.م.م  اأريبيا  فورم  هوت 

ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  ووفقًا   ،2013/3/25 في  الموؤرخ  ال�شركاء  قرار 

بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مدة  خالل  لالعترا�س  رة  والمبِرّ الموؤِيّدة 

الإعالن.
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ملخ�ض عق��د

�سركة تيتانيوم �لخليج للتجارة  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة تيتانيوم الخليج للتجارة ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 84370

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/20

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

البناء  مواد  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  البناء  معدات  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  �ل�سركة:  �أغر��ض 

والو�شاطة الدولية لل�شراء والبيع لمختلف ال�شلع والو�شاطة بين ال�شركات الأجنبية والموؤ�ش�شات 

الوطنية وا�شتيراد وت�شدير وبيع الأدوات والأجهزة الكهربائية واللكترونية وقطع غيارها.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 186      مبنى 190    طريق 2803  �شاحية ال�شيف      مجمع 428 

هاتف: 36300033  و36171207  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   اأطياف لالأ�شهم �س.�س.و                         )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )20(    قيمة الح�شة )100(     اإجمالي الح�ش�س )2000(   الن�شبة )٪10(

2-   تكامل كابيتال �س.م.ب  مقفلة                  )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )20(    قيمة الح�شة )100(     اإجمالي الح�ش�س )2000(   الن�شبة )٪10(

3- �شركة بيور تيتانيوم للتجارة �س.�س.و لمالكها ثامر اإبراهيم يعقوب ال�شتر)بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )160(   قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )16000(   الن�شبة )٪80(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

    ثامر اإبراهيم يعقوب ال�شتر             )بحريني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

1-  ثامر اإبراهيم يعقوب ال�شتر                  )بحريني الجن�شية(

2- �شالح عبداهلل �شالح البلو�شي                ) بحريني الجن�شية(  

3- فواز علي ح�شين الجودر                        )بحريني الجن�شية(               
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ملخ�ض عق��د

�سركة مطعم ومقهى حدوته م�سرية  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة مطعم ومقهى حدوته م�شرية ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 84361

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/19

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: مع�شرة للفواكه ومقهى مع �شي�شة ومطاعم اأخرى.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 141      مبنى 2648       طريق 5720       اأمواج          مجمع 257 

هاتف: 39611230

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   اأحمد محمد محي الدين محمد كمال         )اإماراتي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )200(    قيمة الح�شة )50(  اإجمالي الح�ش�س )10000(   الن�شبة )٪50(

2-   محمد محي الدين محمد كمال                  )اإماراتي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )200(    قيمة الح�شة )50(  اإجمالي الح�ش�س )10000(   الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

1-   اأحمد محمد محي الدين محمد كمال    )اإماراتي الجن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   محمد محي الدين محمد كمال             )اإماراتي الجن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

1-  محمد محي الدين محمد كمال             )اإماراتي الجن�شية(    نائب رئي�س مجل�س الإدارة

2- اأحمد محمد محي الدين محمد كمال    )اإماراتي الجن�شية(             رئي�س مجل�س الإدارة  
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ملخ�ض عق��د

�سركة جوب ذ�ت الإد�رة �لمطاعم و�لمقاهي  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة جوب ذات لإدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 84360

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/19

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: اإدارة المطاعم والمقاهي.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 1    مبنى 846   طريق 3315  المنامة/اأم الح�شم     مجمع 333 

هاتف: 36422660

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   �شالح جا�شم محمد مراد              )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )20(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )2000(   الن�شبة )٪10(

2-   نور �شالح جا�شم مراد                  )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )180(  قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )18000(   الن�شبة )٪90(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

1-  نور �شالح جا�شم مراد                  )بحرينية الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفردة(

2-   �شالح جا�شم محمد مراد              )بحريني الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

1-  �شالح جا�شم محمد مراد    )بحريني الجن�شية(    المدير العام وع�شو مجل�س المديرين

2-   نور �شالح جا�شم مراد         )بحرينية الجن�شية(                      رئي�س مجل�س المديرين 
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ملخ�ض عق��د

�سركة ه�ستون لخدمات �ل�سيار�ت  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة ه�شتون لخدمات ال�شيارات  ذ.م.م 

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/18 رقم �لقي��د: 84343  

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: ا�شتيراد وت�شدير وبيع ال�شيارات والبا�شات واللوريات وقطع غيارها و�شيانة 

وا�شتيراد  ال�شيارات  في  الم�شتعملة  الخراطيم  و�شالت  وت�شليح  ال�شيارات  مكيفات  واإ�شالح 

كبير  وكــراج  والزيوت  والبطاريات  والإطــارات  ولوازمها  ال�شيارات  غيار  قطع  وبيع  وت�شدير 

ل�شيانة وت�شليح ال�شيارات وت�شليح اللديترات واأدوات ال�شيارات وال�شمكرة و�شباغة ال�شيارات 

وت�شليح كهرباء ال�شيارات وت�شحيم وغ�شل ال�شيارات ومقاولت ميكانيكية )درجة ثالثة(.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  مبنى 1961              طريق 436               �شلماباد             مجمع 704 

هاتف: 36653664  و36683664

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   ال�شيد ف�شل ح�شن علي النواح              )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )66(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )6600(   الن�شبة )٪33(

2-   رباب نبيل محمد ح�شين                  )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )67(  قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )6700(  الن�شبة )50ر٪33(

3-  عبا�س مهدي �شلمان ال�شكري             )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )67(  قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )6700(  الن�شبة )50ر٪33(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

   عبا�س مهدي �شلمان ال�شكري               )بحريني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

   عبا�س مهدي �شلمان ال�شكري                )بحريني الجن�شية(                           مدير اإداري
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ملخ�ض عق��د

�سركة �إيه تي �إ�ض لوجي�ستك�ض  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة اإيه تي اإ�س لوجي�شتك�س  ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 84480

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/27

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: تخلي�س الب�شائع ووكيل �شحن.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 25        مبنى 1068        طريق 1527      المحرق      مجمع 215 

هاتف: 17777777  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   فيجي �شندردا�س �شيورا اإم باتيا              )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )4(     قيمة الح�شة )50(      اإجمالي الح�ش�س )200(         الن�شبة )٪1(

2-  علي اإبراهيم علي الجناحي                      )اإماراتي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )396(  قيمة الح�شة )50(  اإجمالي الح�ش�س )19800(     الن�شبة )٪99(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

1-    اأميت كومار غاندي                         )هندي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-    اأفينا�س كومار غاندي                     )هندي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

Manager                                 )1-    اأفينا�س كومار غاندي                       )هندي الجن�شية

Manager                                )2-    اأميت كومار غاندي                           )هندي الجن�شية



72
العدد: 3102 - الخميس 2 مايو 2013

ملخ�ض عق��د

�سركة �إف �إم تي فين�سرز  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة اإف اإم تي فين�شرز  ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 84482

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/27

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: بيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 23        مبنى 31        طريق 383    و�شط المنامة      مجمع 305 

هاتف: 17200025  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   بدر �شالم محمد الكندي              )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )4(     قيمة الح�شة )50(      اإجمالي الح�ش�س )200(         الن�شبة )٪1(

2-  �شركة الفرج ليمتد                       )كيمائية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )396(  قيمة الح�شة )50(  اإجمالي الح�ش�س )19800(     الن�شبة )٪99(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

   فتحي فرج مرزوق المحمد           )بحريني الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

Managing Director                 )فتحي فرج مرزوق المحمد                )بحريني الجن�شية     
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ملخ�ض عق��د

�سركة حلويات نور �الأفر�ح للتجارة  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة حلويات نور الأفراح للتجارة  ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 84486

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/27

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: ا�شتيراد وت�شدير وبيع المواد الغذائية والم�شروبات )متخ�ش�س(.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة: مبنى 225 ب            طريق 84         الرفاع/الحنينية         مجمع 903 

هاتف: 39407007  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

Ershad Pallikamath Moidu   -1                 )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )20(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )2000(    الن�شبة )٪10(

Ashiq Ahamed Punathil  -2                       )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )78(    قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )7800(     الن�شبة )٪39(

2-  �شلوى مبارك عبداهلل الدو�شري              )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )102(  قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )10200(   الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

   Ashiq Ahamed Punathil                    )هندي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

ManagingDirector                   )هندي الجن�شية(                  Ashiq Ahamed Punathil  -1

Director                                   )هندي الجن�شية(             Ershad Pallikamath Moidu  -2
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ملخ�ض عق��د

�سركة جلوبال ريموت �لبحرين  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة جلوبال ريموت البحرين  ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 84484

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/27

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�شناعة  مجال  في  ا�شت�شارية  خدمات  وتقديم  ال�شناعي  الفح�س  خدمات  �ل�سركة:  �أغر��ض 

النفط وتقديم خدمات ا�شت�شارية �شناعية وتوفير المعلومات.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة: �شقة 161    مبنى 20        طريق 385    و�شط المنامة      مجمع 305 

هاتف: 17811757  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   جينو�س اإبراهام فالياثارايل                   )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )16(    قيمة الح�شة )100(     اإجمالي الح�ش�س )1600(     الن�شبة )٪8(

2-  بويد غارات بوك�شال                               )ا�شترالي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )42(    قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )4200(     الن�شبة )٪21(

3-  اأوثاثارا �شريداران                                 )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )42(    قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )4200(     الن�شبة )٪21(

Jaison Pullikottil Ittoop  -4                        )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )60(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )6000(   الن�شبة )٪30(

5-  بروكوت ذ.م.م                                    )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )40(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )4000(    الن�شبة )٪20(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(
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�لمخولون بالتوقيع:

Tony Thomas Nellicken  -1                 )هندي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

Jaison Pullikottil Ittoop  -2                  )هندي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

3-  جينو�س اإبراهام فالياثارايل              )هندي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

4-  بويد غارات بوك�شال                      )ا�شترالي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�لمخولون بالتوقيع:

Tony Thomas Nellicken  -1                  )هندي الجن�شية(                   

Jaison Pullikottil Ittoop  -2                   )هندي الجن�شية(                                   

3- اأوثاثارا �شريداران                              )هندي الجن�شية(

4-  بويد غارات بوك�شال                           )ا�شترالي الجن�شية(

5-  جينو�س اإبراهام فالياثارايل                )هندي الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة �لماري�ض �ل�سرق �الأو�سط للتجارة  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة الماري�س ال�شرق الأو�شط للتجارة  ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 84479

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/27

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

ومواد  �شحية  واأدوات  واأ�شباغ  وبــالط  الرخام  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  �ل�سركة:  �أغ��ر����ض 

وا�شتيراد  البناء  مواد  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  العالقة  وذات  وم�شامير  وزجاجية  بال�شتيكية 

وت�شدير وبيع اأخ�شاب وحديد وفولذ واألمنيوم.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 1    مبنى 960        طريق 1812   المنامة/الحورة      مجمع 318 

هاتف: 39456070  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   جون�شون جكاجامبر اأبيل لونابان               )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )98(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )9800(   الن�شبة )٪49(

2-  علي عبداهلل اأحمد الحايكي                       )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )102(  قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )10200(   الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

1-   جون�شون جكاجامبر اأبيل لونابان       )هندي الجن�شية(       م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

2-  علي عبداهلل اأحمد الحايكي            )بحريني الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

Chairman                         )1-  علي عبداهلل اأحمد الحايكي                   )بحريني الجن�شية

Vice Chairman                   )2-   جون�شون جكاجامبر اأبيل لونابان            )هندي الجن�شية
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ملخ�ض عق��د

�سركة نفيد �أند ��سو�سايت�ض 

�أنكور بوريتد �إن. �أ. �آي  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة نفيد اأند ا�شو�شايت�س اأنكوربوريتد اإن. اأ. اآي  ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 84471

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/27

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: خدمات الفح�س ال�شناعي.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 15            مبنى 3339                  طريق 361           مجمع 1203

هاتف: 39666081  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-   نفيد ثريا                                     )اأمريكي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )80(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )8000(   الن�شبة )٪40(

2-  عبدالحفيظ محمد                       )اأمريكي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )120(  قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )12000(   الن�شبة )٪60(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

1-   نفيد ثريا                                     )اأمريكي الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  عبدالحفيظ محمد                       )اأمريكي الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

1-  عبدالحفيظ محمد                        )اأمريكي الجن�شية(                                  

2-   نفيد ثريا                                     )اأمريكي الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة بحر �لب�ساير 

لا�ستير�د وت�سدير �لمو�د �لغذ�ئية  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة بحر الب�شاير لال�شتيراد وت�شدير المواد الغذائية  ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 53066

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2004/3/13

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  مبنى 288                  طريق 358  المنامة/الق�شيبية         مجمع 321  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-  ب�شرى جا�شم خمي�س النجار             )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )20(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )2000(   الن�شبة )٪10(

2-  اأني�شة جعفر علي ر�شي                      )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )180(  قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )18000(   الن�شبة )٪90(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

1-   ب�شرى جا�شم خمي�س النجار        )بحرينية الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفردة(

2-  اأني�شة جعفر علي ر�شي              )بحرينية الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفردة(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

1-   اأني�شة جعفر علي ر�شي              )بحرينية الجن�شية(                  ع�شو مجل�س المديرين                                  

2-   ب�شرى جا�شم خمي�س النجار        )بحرينية الجن�شية(                 ع�شو مجل�س المديرين
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ملخ�ض عق��د

�سركة مونديايت الإد�رة �لمطاعم و�لمقاهي  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة موندياليت لإدارة المطاعم والمقاهي  ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 84459

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/26

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: اإدارة المطاعم والمقاهي.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 602  مبنى 964   طريق 3620     �شاحية ال�شيف         مجمع 436  

هاتف: 17841166  و39574477

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-  عبداهلل علي ح�شن ال�شادق                      )�شعودي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )198(  قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )19800(   الن�شبة )٪99(

2-  �شركة الريان للتجارة ذ.م.م                      )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )2(     قيمة الح�شة )100(       اإجمالي الح�ش�س )200(      الن�شبة )٪1(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

1-   اأحمد ريا�س اأحمد ح�شين            )اأردني الجن�شية(                م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  عبداهلل علي ح�شن ال�شادق          )�شعودي الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

1-   عبداهلل علي ح�شن ال�شادق          )�شعودي الجن�شية(               رئي�س مجل�س المديرين                                  

2-   اأحمد ريا�س اأحمد ح�شين            )اأردني الجن�شية(          نائب رئي�س مجل�س المديرين
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ملخ�ض عق��د

�سركة فن �سيتي  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة فن �شيتي  ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 84455

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/26

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: تاأجير لوازم الأفراح و�شالة لألعاب الت�شلية والترفيه وا�شتيراد وت�شدير وبيع 

الألعاب  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  للمنا�شبات  والزينة  الزخرفة  واأدوات  الأطــفــال  األــعــاب 

وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  الترفيهية  الألعاب  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  وبرامجها  الإلكترونية 

متفرقات ت�شمل اأدوات ولوازم الدعاية الب�شيطة للمكاتب.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 221  مبنى 171   طريق 3306     الرفاع/البحير         مجمع 933  

هاتف: 39875178  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-  ال�شيخة هند �شلمان محمد اآل خليفة                          )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )22(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )2200(    الن�شبة )٪11(

2-  ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة                          )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )40(     قيمة الح�شة )100(     اإجمالي الح�ش�س )4000(  الن�شبة )٪20(

3-  ال�شيخ �شلمان ح�شن را�شد اآل خليفة                          )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )40(     قيمة الح�شة )100(     اإجمالي الح�ش�س )4000(  الن�شبة )٪20(

4-  �شركة لندمارك هو�شبيتاليتي اأند ليجور �شيرفي�شيز ليمتد     )جزر فيرجين البريطانية(  

عدد الح�ش�س )8(        قيمة الح�شة )100(      اإجمالي الح�ش�س )800(    الن�شبة )٪4(

)جزر فيرجين البريطانية(   5-  لندمارك ليجور ليمتد       

عدد الح�ش�س )90(     قيمة الح�شة )100(     اإجمالي الح�ش�س )9000(  الن�شبة )٪45(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(
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�لمخولون بالتوقيع:

1-   ال�شيخة هند �شلمان محمد اآل خليفة     )بحرينية الجن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفردة(

2-  ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة      )بحريني الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

3-  ال�شيخ �شلمان ح�شن را�شد اآل خليفة      )بحريني الجن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

                                          Director                          )1-   ال�شيخة هند �شلمان محمد اآل خليفة       )بحرينية الجن�شية

Director                         )2-   ال�شيخ �شلمان ح�شن را�شد اآل خليفة         )بحريني الجن�شية

       Director                         )3-  ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة            )بحريني الجن�شية
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ملخ�ض عق��د

�سركة �إنجينيو�ض كون�سبت�ض �أدفرتايزنغ  ذ.م.م

�سركة ذ�ت م�سئولية محدودة

��سم �ل�سركة: �شركة اإنجينيو�س كون�شبت�س اأدفرتايزنغ  ذ.م.م 

رقم �لقي��د: 84450

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/26

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: دعاية واإعالن وت�شميم �شفحات العر�س على �شبكة الإنترنت.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 11         مبنى 110       طريق 6703       اأبوبهام         مجمع 367  

هاتف: 39900736  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-  علي فريد ح�شن محمود                      )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )100(    قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )5000(     الن�شبة )٪25(

2-  محمد فريد ح�شن محمود                    )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )100(    قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )5000(     الن�شبة )٪25(

3-  ح�شن اإ�شماعيل جا�شم اإ�شماعيل           )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )200(    قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )10000(  الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

   محمد فريد ح�شن محمود                )بحريني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

1-   ح�شن اإ�شماعيل جا�شم اإ�شماعيل           )بحريني الجن�شية(                                                 

2-  محمد فريد ح�شن محمود                     )بحريني الجن�شية(

3-  علي فريد ح�شن محمود                      )بحريني الجن�شية(          
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ملخ�ض عق��د

�سركة مابيل للتنظيفات - ت�سامن  

ل�ساحبيها ح�سين �لري�ض و�أحمد �ل�سهاب

�سركة ت�سامن

واأحمد  الري�س  ح�شين  ل�شاحبيها  ت�شامن   - للتنظيفات  مابيل  �شركة  �ل�سركة:  ����س��م 

ال�شهاب.  

رقم �لقي��د: 84470

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/27

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: مقاولت التنظيفات )درجة ثالثة(.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر40 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 1       مبنى 446 د       طريق 1206       �شلماباد         مجمع 712  

هاتف: 33330081  و33949499  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-  اأحمد عبدالنبي عبدالكريم �شهاب                      )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )200(  قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )20000(  الن�شبة )٪50(

2-  ح�شين عبا�س اأحمد الري�س                    )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )200(  قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )20000(  الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

1-  اأحمد عبدالنبي عبدالكريم �شهاب        )بحريني الجن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  ح�شين عبا�س اأحمد الري�س            )بحريني الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

1-   ح�شين عبا�س اأحمد الري�س                       )بحريني الجن�شية(                             مدير                                           

2-  اأحمد عبدالنبي عبدالكريم �شهاب              )بحريني الجن�شية(                            مدير
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ملخ�ض عق��د

�سركة �ك�سريو�ض للمقاوالت - ت�سامن  

لمالكتيها منهاز وفاطمة رحمت �أكبر

�سركة ت�سامن

رحمت  وفاطمة  منهاز  لمالكتيها  ت�شامن   - للمقاولت  اك�شريو�س  �شركة  �ل�سركة:  ��سم 

اأكبر.  

رقم �لقي��د: 84496

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/28

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: مقاولت كهربائية �شغيرة درجة رابعة )توزيع الكهرباء(.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر20 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 22        مبنى 110       طريق 6703       اأبوبهام         مجمع 367  

هاتف: 36000227  و36000228  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-  فاطمة رحمت اأكبر خلقي                      )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )100(  قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )10000(  الن�شبة )٪50(

2-  مهناز رحمت اأكبر رجب                    )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )100(  قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )10000(  الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

1-  فاطمة رحمت اأكبر خلقي                   )بحرينية الجن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفردة(

2-  مهناز رحمت اأكبر رجب                     )بحرينية الجن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفردة(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

1-   مهناز رحمت اأكبر رجب                     )بحرينية الجن�شية(                                                 

2-  فاطمة رحمت اأكبر خلقي                     )بحرينية الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة فيب�ض كوموديتيز �ض.م.ب مقفلة 

�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

��سم �ل�سركة: �شركة فيب�س كوموديتيز �س.م.ب مقفلة.  

رقم �لقي��د: 84448

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/26

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

عمالئهم  وح�شابات  ح�شاباتهم  ل�شالح  العاملون  المالية  الأوراق  و�شطاء  �ل�سركة:  �أغر��ض 

و�شطاء الت�شوية والتقا�س والإيداع المركزي.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر250 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 1231    مبنى 1398     طريق 4626     المنامة/الواجهة البحرية  

مجمع 346    هاتف: 16511511   

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

1-  بايو�س كومار فينودباي بارييك                      )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )75000(  قيمة الح�شة )1(   اإجمالي الح�ش�س )75000(  الن�شبة )٪30(

2-  بورفي بايو�س بارييك                                   )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )175000( قيمة الح�شة )1( اإجمالي الح�ش�س )175000( الن�شبة )٪70(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

1-  بورفي بايو�س بارييك                         )هندي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

2- بايو�س كومار فينودباي بارييك            )هندي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

                                                 Chairman                               )1-   بورفي بايو�س بارييك                         )هندي الجن�شية

2-  بايو�س كومار فينودباي بارييك            )هندي الجن�شية(

3- فيرن ناروتامباي اأدي�شارا                     )هندي الجن�شية(                              
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ملخ�ض عق��د

�سركة فهد محمد عبد�هلل عباد للمقاوالت �ض.�ض.و 

�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة فهد محمد عبداهلل عباد للمقاولت �س.�س.و  

رقم �لقي��د: 84457

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/26

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: مقاولت تنظيفات المرافق العامة.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر50 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 1       مبنى 344         طريق 5410     بوري               مجمع 754    

هاتف: 77085544   و17777777

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

       فهد محمد عبداهلل عباد                      )�شعودي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )50000(  الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

     فهد محمد عبداهلل عباد                   )�شعودي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

     فهد محمد عبداهلل عباد                    )�شعودي الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة فرجين ديز�ين �ض.�ض.و 

لمالكتها �ل�سيدة فرجين �سونيا در�ير  

�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة فرجين ديزاين  �س.�س.و لمالكتها ال�شيدة فرجين �شونيا دراير.  

رقم �لقي��د: 84463

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/26

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

لت�شميم  ومكتب  البحرين  مملكة  في  اأجنبية  ومنتجات  لخدمات  الترويج  �ل�سركة:  �أغر��ض 

المجوهرات والو�شاطة الدولية لل�شراء والبيع لمختلف ال�شلع.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر50 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 241       مبنى 113         طريق 383    و�شط المنامة        مجمع 316    

هاتف: 17200025   

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

       Virginie Sonia Marie Jeannne Dreyer                      )فرن�شي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )50000(  الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

   Virginie Sonia Marie Jeannne Dreyer      )فرن�شي الجن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

   Virginie Sonia Marie Jeannne Dreyer       )فرن�شي الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة فلورن�ض للخدمات  �ض.�ض.و 

لمالكتها مدينة �أحمد �إبر�هيم  

�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة فلورن�س للخدمات  �س.�س.و لمالكتها مدينة اأحمد اإبراهيم.  

رقم �لقي��د: 84478

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/27

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: عمل وتركيب المظالت وال�شتائر وال�شتائر الجرارة.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر50 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 21       مبنى 458         طريق 15    �شار        مجمع 523    

هاتف: 34343413  و36955597 

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

  مدينة اأحمد اإبراهيم �شعبان                     )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )50000(  الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

   مدينة اأحمد اإبراهيم �شعبان               )بحرينية الجن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفردة(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

   مدينة اأحمد اإبراهيم �شعبان              )بحرينية الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة �سجرة �الأرز �لعقارية  �ض.�ض.و 

لمالكتها �إيمان �أحمد حردوبي  

�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة �شجرة الأرز العقارية  �س.�س.و لمالكتها اإيمان اأحمد حردوبي.  

رقم �لقي��د: 78758

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2011/8/23

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

الغير في  اأموال  با�شتثمار  المن�شاأة 0 لي�شمح  لح�شاب  العقارات  و�شراء  بيع  �ل�سركة:  �أغر��ض 

هذا المجال - بدون موافقة الم�شرف المركزي.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر250 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 14       مبنى 1297 ج         طريق 5043        المق�شع        مجمع 450    

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

  اإيمان حردوبي                     )مغربية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )2500( قيمة الح�شة )100(اإجمالي الح�ش�س )250000(الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

   اإيمان اأحمد حردوبي                       )مغربية الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفردة(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

   اإيمان اأحمد حردوبي                     )مغربية الجن�شية(                       رئي�س مجل�س الإدارة
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ملخ�ض عق��د

�سركة �أرينكون للمقاوالت  �ض.�ض.و 

لمالكها فوؤ�د فيكتور �لخازن  

�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة اأرينكون للمقاولت  �س.�س.و لمالكها فوؤاد فيكتور الخازن.  

رقم �لقي��د: 84492

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/28

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

وقطع  واللكترونية  الكهربائية  والأجهزة  الأدوات  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  �ل�سركة:  �أغر��ض 

غيارها ومقاولت بناء درجة ثالثة.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر50 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 21          مبنى 330          طريق 35         الجنبية           مجمع 561

هاتف: 39051111    

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

  فوؤاد فيكتور الخازن                     )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )50000(  الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

  فوؤاد فيكتور الخازن                        )بحريني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

Director                                      )فوؤاد فيكتور الخازن                       )بحريني الجن�شية   
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ملخ�ض عق��د

�سركة ف�ساء بغد�د للمقاوالت  �ض.�ض.و 

لمالكها عبد�هلل مرزوق �سو�سان �لحرمان  

�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

�شو�شان  مرزوق  عبداهلل  لمالكها  �س.�س.و  للمقاولت   بغداد  ف�شاء  �شركة  �ل�سركة:  ��سم 

الحرمان.  

رقم �لقي��د: 84495

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/28

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: مقاولت تنظيفات المرافق العامة.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر50 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 227          مبنى 704          طريق 527     ط�شان          مجمع 405

هاتف: 77085544  و17111111    

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

   عبداهلل مرزوق �شو�شان الحرمان                     )�شعودي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )50000(  الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

  عبداهلل مرزوق �شو�شان الحرمان         )�شعودي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

   عبداهلل مرزوق �شو�شان الحرمان             )�شعودي الجن�شية( 
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ملخ�ض عق��د

�سركة ترينيتي كونتر�كتينغ �سيرفي�سز �ض.�ض.و 

لمالكتها نعيمة عبد�للطيف ح�سن �لبوعينين  

�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة ترينيتي كونتراكتينغ �شيرفي�شز �س.�س.و لمالكتها نعيمة عبداللطيف 

ح�شن البوعينين.  

رقم �لقي��د: 84337

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/18

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

تنظيفات  ومقاولت  المركزية  والتدفئة  والتبريد  الطاقة  خدمات  تقديم  �ل�سركة:  �أغ��ر����ض 

المرافق العامة ومكتب لتركيب معدات و�شائل الري و�شيانتها )�شغيرة( ومقاولت بناء درجة 

ثالثة..

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر50 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 307               مبنى 1691 ي              �شلماباد               مجمع 704

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

   نعيمة عبداللطيف ح�شن البوعينين                     )بحرينية الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )50000(  الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

  نعيمة عبداللطيف ح�شن البوعينين         )بحرينية الجن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفردة(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

   نعيمة عبداللطيف ح�شن البوعينين         )بحرينية الجن�شية( 
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ملخ�ض عق��د

�سركة �الأن�ساري للخدمات �لهند�سية  �ض.�ض.و 

لمالكها محمد حاجي �الأن�ساري  

�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

حاجي  محمد  لمالكها  �س.�س.و  الهند�شية   للخدمات  الأن�شاري  �شركة  �ل�سركة:  ��سم 

الأن�شاري.  

رقم �لقي��د: 9187

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 1978/10/15

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

والهند�شة  الكهربائية  والهند�شة  الميكانيكية  والهند�شة  المعمارية  الهند�شة  �ل�سركة:  �أغر��ض 

الم�شاحية والهند�شة المدنية وهند�شة الديكور الداخلي.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر50 دينار 

الدبلوما�شية           المنامة/المنطقة     1705 طريق        338 مبنى     14 �شقة  �ل�سرك�ة:   عنو�ن 

�س.ب 10122     فاك�س: 17533340  هاتف: 39432331    مجمع 317 

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

   محمد حاجي ح�شن الأن�شاري                     )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )1000( قيمة الح�شة )50(  اإجمالي الح�ش�س )50000(  الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

  علي ح�شن حاجي الأن�شاري               )بحريني الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

   علي ح�شن حاجي الأن�شاري              )بحريني الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة بها�سي لاأور�ق �لمالية  �ض.�ض.و 

لمالكها �ل�سيد بيبين بها�سي  

�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة بها�شي لالأوراق المالية  �س.�س.و لمالكها ال�شيد بيبين بها�شي.  

رقم �لقي��د: 84354

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/19

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: بيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر50 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 106   مبنى 128        طريق 383       و�شط المنامة          مجمع 316 

هاتف: 17500188  و17500199

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

   Bibin Bhasi                     )هندي الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )50000(  الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

  Bibin Bhasi                               )هندي الجن�شية(                      م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

   Bibin Bhasi                                 )هندي الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة خالد نور للدعاية و�الإعان  �ض.�ض.و 

لمالكها خالد نور عالم �أمير ح�سين  

�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

اأمير  نور عالم  لمالكها خالد  �س.�س.و  والإعالن   للدعاية  نور  �شركة خالد  �ل�سركة:  ��سم 

ح�شين.  

رقم �لقي��د: 84355

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/19

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: دعاية واإعالن.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر50 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 21   مبنى 343        طريق 328      بالد القديم          مجمع 363 

هاتف: 39608610   و17710046

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

   خالد نور عالم                      )باك�شتاني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )50000(  الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

  خالد نور عالم                      )باك�شتاني الجن�شية(                      م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

   خالد نور عالم                      )باك�شتاني الجن�شية(                       رئي�س مجل�س المديرين
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ملخ�ض عق��د

�سركة �لذو�وده  للتجارة �لعامة �ض.�ض.و

لمالكها يو�سف �أحمد ح�سن محمد �لذو�دي 

�سركة �ل�سخ�ض �لو�حد

��سم �ل�سركة: �شركة الذواوده للتجارة العامة  �س.�س.و لمالكها يو�شف اأحمد ح�شن محمد 

الذوادي.  

رقم �لقي��د: 84353

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/19

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: التجارة العامة ا�شتيراد وت�شدير - ماعدا الآليات الثقيلة وال�شيارات والمواد 

الغذائية والم�شروبات الروحية والأ�شلحة والمبيدات والأن�شطة الأخرى التي تتطلب موافقة من 

الجهات الر�شمية المعنية.

�لعيني: - ر�أ�سمال �ل�سركة: �لنقدي: 000ر250 دينار 

عنو�ن �ل�سرك�ة:  مبنى 1113 د        طريق 420      �شلماباد          مجمع 704

هاتف: 39999003  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

   يو�شف اأحمد ح�شن الذوادي                      )بحريني الجن�شية(  

عدد الح�ش�س )2500( قيمة الح�شة )100(اإجمالي الح�ش�س )250000(الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة �لملكية )٪100(

�لمخولون بالتوقيع:

  يو�شف اأحمد ح�شن الذوادي             )بحريني الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

   يو�شف اأحمد ح�شن الذوادي             )بحريني الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة كويت �نرجي بي �إل �سي

فرع ل�سركة �أجنبية

��سم �ل�سركة: كويت انرجي بي اإل �شي - فرع ل�شركة اأجنبية.  

رقم �لقي��د: 84497

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/28

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: مكتب اإقليمي لل�شركة وهو المكتب الذي توؤ�ش�شه في الدولة اإحدى ال�شركات 

التابعة  المعنية  الر�شمية  الموؤ�ش�شات  اأو  الجهات  اإحدى  اأو  الأجنبية  التجارية  الموؤ�ش�شات  اأو 

اأو  لمنتجاتها  والترويج  معها  التجارة  تن�شيط  بهدف  العالم  دول  من  اأخــرى  دولــة  لحكومة 

لموؤ�ش�شاتها ال�شناعية والتجارية.

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 113     مبنى 283        طريق 1704   المنامة/ المنطقة الدبلوما�شية          

فاك�س: 17533185     �س.ب: 20517   هاتف: 17533183  و17533182  مجمع 317 

�لمخولون بالتوقيع:

  �شارة ح�شين محمد اأكبر                  )كويتية الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفردة(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

  �شارة ح�شين محمد اأكبر                  )كويتية الجن�شية( 
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ملخ�ض عق��د

�سركة دي دبليو �إم �إينرجي �إيه جي - مكتب تمثيلي

فرع ل�سركة �أجنبية

��سم �ل�سركة: دي دبليو اإم اإينرجي اإيه جي - مكتب تمثيلي.  

رقم �لقي��د: 84499

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/28

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: مكاتب تمثيلية لل�شركات.

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 24         مبنى 737          طريق 1510           الحد          مجمع 115 

هاتف: 17538600  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

   دي دبليو اإنيرجي اإيه جي                      )�شوي�شرية الجن�شية(  

�لمخولون بالتوقيع:

1-   اإبراهيم خالد عرب م�شطفى             )اأردني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   هاينز جورغن كلو�س �شكولز             )األماني الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

Manager                              )1-   هاينز جورغن كلو�س �شكولز                )األماني الجن�شية

 Manager                               )2-   اإبراهيم خالد عرب م�شطفى             )اأردني الجن�شية
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ملخ�ض عق��د

�سركة �إن تي �إ�ض �ل�سرق �الأو�سط ف�سكو - �لبحرين 

فرع ل�سركة �أجنبية

��سم �ل�سركة: �شركة اإن تي اإ�س ال�شرق الأو�شط ف�شكو - البحرين - فرع ل�شركة اأجنبية.  

رقم �لقي��د: 84366

تاريخ �لتاأ�سي�ض: 2013/2/20

تاريخ بدء �ل�سنة �لمالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ �نتهاء �ل�سنة �لمالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�أغر��ض �ل�سركة: مكاتب تمثيلية لل�شركات.

عنو�ن �ل�سرك�ة:  �شقة 317         مبنى 2648          طريق 5720     اأمواج          مجمع 257 

هاتف: 17765432  

�ل�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

   اإن تي اإ�س ال�شرق الأو�شط  �س. م. ح                      )اإماراتية الجن�شية(  

�لمخولون بالتوقيع:

1-   كينيث اإلك�شندر كميرون                )بريطاني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-   اإيمند �شيليتن                                )نرويجي الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد(

�أع�ساء مجل�ض �الإد�رة:

Director                                 )1-    اإيمند �شيليتن                                )نرويجي الجن�شية

 Director                                 )2-   كينيث اإلك�شندر كميرون                )بريطاني الجن�شية
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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سامية و�الأوقاف

�إعانات �لمحاكم

رقم �لدعوى 9/9957/2012/02

تبليغ بالح�سور

عليه:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية:   

قدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .690567626 ال�شخ�شي  رقمه  فنج�شيري،  عبدالكريم 

253/332 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/27 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 9/7582/2011/02

تبليغ بالح�شور

فاتن  عليها:  المدعى  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية:   

هاني علي يا�شين، رقمها ال�شخ�شي 611011190. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 109/405 

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

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/27 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة 

رقم �لدعوى 4/7577/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

المحامين. المدعى عليه: محمد عبداهلل �شو البيت عبداهلل. �شقة 12 مبنى 1273 طريق 817 

مجمع 808. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 123/156 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/27 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة
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رقم �لدعوى 9/07669/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

رقمها  الجن�شية،  بحرينية  عي�شى،  خــلــفــان  اأحــمــد  نــجــاة  عليها:  الــمــدعــى  الــمــحــامــيــن. 

ال�شخ�شي 691202850. �شقة 12 مبنى 1633 طريق 2557 مجمع 925. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 66/197 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/27 لنظر الدعوى، لتعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 2/7581/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

رقمه  الجن�شية،  بحريني  عبداللطيف،  اأحمد  عبدالجليل  عمار  عليه:  المدعى  المحامين. 

ال�شخ�شي 810308746. مبنى 1070 طريق 5537 مجمع 455. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

59/428 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/27 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 7/10156/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

ال�شخ�شي  رقمه  الجن�شية،  �شعودي  الناه�س،  خالد  محمد  لــوؤي  عليه:  المدعى  المحامين. 

قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .428 مجمع   2804 طريق   231 مبنى   72 �شقة   .780569091

102/220 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/27 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة
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رقم �لدعوى 9/9989/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

المحامين. المدعى عليه: جعفر عبدالرزاق علي كاظم، رقمه ال�شخ�شي 560106653. مبنى 

الر�شوم  مع  دينارًا   260/581 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .226 مجمع   1735 طريق   419

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/27 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 9/9904/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

مبنى   21 �شقة   .730717054 ال�شخ�شي  رقمه   ،  lilbeth rosita ang:عليه المدعى  المحامين. 

الر�شوم  مع  دينارًا   360/285 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .306 مجمع   606 طريق   389

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/27 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 2/9813/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

المحامين. المدعى عليه: joeffrey avedra anlap، رقمه ال�شخ�شي 720459214. مبنى 3880 

طريق 2158 مجمع 321 المنامة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 397/103 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/27 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة
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رقم �لدعوى 9/7761/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

المحامين. المدعى عليه: عبداهلل �شيد كارثنتى عبدالرحمن، هندي الجن�شية، رقمه ال�شخ�شي 

قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .709 مجمع   979 طريق   2506 مبنى   2 �شقة   .741121557

94/801 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/27 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 3/1685/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

1576 طريق  مبنى   2 �شقة  ال�شائق.  عبداهلل  فا�شل عبداهلل حبيب  عليه:  المدعى  المحامين. 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  259/226 دينارًا  قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  مجمع216.   1627

ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/27   لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة 

رقم �لدعوى 8/4305/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

رقمها  الجن�شية،  فلبينية   ،GLADYS NICERI INOCENIO  :عليها المدعى  المحامين. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره  ال�شخ�شي 750344377. مبنى 647 طريق 2817مجمع 928. �شفة 

63/726 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/27 لنظر الدعوى، لتعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة
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رقم �لدعوى 9/7499/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحاكم، مكتب  اإدارة  التويجري.  المحامي عبدالكريم  البحرين وكيلها  المدعية: �شركة زين 

ال�شخ�شي   رقمها  الجن�شية،  بحرينية  حمد،  علي  حمد  هيا  عليها:  المدعى  المحامين. 

790707420. مبنى 1134 طريق 809 مجمع 1208. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 113/136 

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

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الإثنين 2013/5/28 لنظر الدعوى، لتعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 3/9466/2011/02

تبليغ بالح�سور

اإدارة  المحامين  مكتب  التويجري.  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  �شبيد  ليت  �شركة  المدعية: 

المحاكم. المدعى عليها: موؤ�ش�شة اأيوب فون ل�شاحبتها مدينه �شلمان ح�شن. مبنى 158 طريق 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  758/300 دينارًا  قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .904 مجمع   86

ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، لتعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 6/7674/2011/02

تبليغ بالح�سور

اإدارة  المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري. مكتب المحامين 

اأحمد ح�شن مرهون خلف، رقمه ال�شخ�شي  860902420. �شقة 12  المحاكم. المدعى عليه: 

مع  دينارًا  مبلغ قدره 121/617  الدعوى: طلب  3339 مجمع 1033. �شفة  مبنى 1469 طريق 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة
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رقم �لدعوى 2/7757/2011/02

تبليغ بالح�سور

اإدارة  المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري. مكتب المحامين 

ال�شخ�شي 690591780.  الجن�شية، رقمه  لبناني  بلوط،  المدعى عليه: عادل ح�شن  المحاكم. 

مع  ديــنــارًا   96/312 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .533 مجمع   3337 طريق   971 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 1/10991/2011/02

تبليغ بالح�سور

اإدارة  المحامين  مكتب  فتيل،  ح�شين  محمد  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

المحاكم. المدعى عليه: محمد نا�شر محمد، هندي الجن�شية، رقمه ال�شخ�شي  710535597. 

171 �شارع ال�شيخ محمد مجمع 302 المنامة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره  �شقة 203 مبنى 

231/934 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف  ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 9/10997/2011/02

تبليغ بالح�سور

اإدارة  المحامين  مكتب  فتيل.  ح�شين  محمد  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

ال�شخ�شي  الجن�شية، رقمه  هــنــدي  نيليكامباث،  �شيفادا�س  عليه:  الــمــدعــى  الــمــحــاكــم. 

700420070. �شقة 22 مبنى 3753 طريق 1863 مجمع 318 المنامة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 591/409 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف  ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة
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رقم �لدعوى 9/10998/2011/02

تبليغ بالح�سور

اإدارة  المحامين  مكتب  فتيل.  ح�شين  محمد  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

المحاكم. المدعى عليه: عبدالرزاق ح�شن عفيفي يو�شف، م�شري الجن�شية، رقمه ال�شخ�شي 

�شفة  المنامة.   321 مجمع  الدخيل  عبدالرحمن  �شارع   179 مبنى   24 �شقة   .600322521

الدعوى: طلب مبلغ قدره 228/026 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 9/11003/2011/02

تبليغ بالح�سور

اإدارة  المحامين  مكتب  فتيل.  ح�شين  محمد  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

المحاكم. المدعى عليه: نا�شر عبدالرحمن عبداهلل الر�شيد، كويتي الجن�شية، رقمه ال�شخ�شي 

790514990. �شقة 705 مبنى 244 طريق 2904 مجمع 329 المنامة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 255/570 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 6/11174/2011/02

تبليغ بالح�سور

اإدارة  المحامين  مكتب  فتيل.  ح�شين  محمد  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

ال�شخ�شي  رقمه  الجن�شية،  بحريني  اأحمد،  عبداهلل  مقبل  اأحمد  عليه:  المدعى  المحاكم. 

قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  الرفاع.   944 مجمع   4434 طريق   1944 فيال   .821109189

181/722 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة
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رقم �ال�ستئناف: 9/2816/2011/03

رقم �لدعوى: 9/9756/2010/02

تبليغ بالح�سور

المحامين.  – مكتب  المحاكم  حمد/  وجهة  المحامية  وكيلتها  البوارج  مفرو�شات  الم�شتاأنفة: 

قبول  الطلبات:  العنوان.  مجهول  ال�شجار،  الح�شين  عبد  اإبراهيم  نــوح  �شده:  الم�شتاأنف 

ال�شتئناف �شكاًل، وفي المو�شوع الغاء الحكم الم�شتاأنف، واإلزام الم�شتاأنف �شدها بالم�شاريف 

الر�شوم واأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شده المذكور بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه  لجل�شة الثالثاء 2013/3/12، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �ال�ستئنافية �لثالثة

رقم �ال�ستئناف: 9/453/2012/03

رقم �لدع���وى: 2/12015/2009/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   – المحاكم  الخليفة/  هيا  ال�شيخة  المحامية  وكيلته  مــراد  علي  ح�شين  الم�شتاأنف: 

 – المحاكم  اأمين/  المحامي عبدالوهاب  وكيله  الم�شتاأنف �شده: جوبيمون جوني  المحامين. 

الم�شتاأنف،  بتعديل الحكم  المو�شوع  الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكاًل، وفي  المحامين.  مكتب 

واإلزام الم�شتاأنف �شده الم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شده المذكور بالح�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه  لجل�شة الأربعاء 2013/3/13 ليعلم.  

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �ال�ستئنافية �لثالثة

رقم �ال�ستئناف: 7/1958/2011/03

رقم �لدعوى :2/8920/2009/02

تبليغ بالح�سور

 – المحاكم  ال�شماهيجي/  علي  المحامي  وكيله  الزيمور  الغني  عبد  مح�شن  علي  الم�شتاأنف: 

عبد  بن  واأحمد  �شي  ال  ال  اندري�شرج  تريدنج  بو�شتيج  �شدهما:  الم�شتاأنف  المحامين.  مكتب 

الكريم بن محمد، مجهول العنوان. 

الحكـم: حكمت المحكمة وقبل الف�شل في المو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الم�شتاأنف 

المبلغ  با�شتالم  الم�شتاأنف �شدهما  بقيام  ال�شهود  �شهادة  القانونية ومنها  الإثبات  بكافة طرق 

لبدء  جل�شة  وحددت  الطرق  بذات  النفي  الآخر  وللطرف  ذلك  و�شبب  الدعوى  بــاأوراق  الثابت 

اإجراء  الدائرة  بع�شو  واأناطت  التحقيق،  بدء  تاريخ  �شهرين من  ينتهي خالل  اأن  التحقيق على 



108
العدد: 3102 - الخميس 2 مايو 2013

�شهودهم  باإح�شار  للخ�شوم  و�شرحت  القت�شاء  عند  غيره  ندب  الدائرة  ولرئي�س  التحقيق 

الحكم  تبليغ  الكتاب  ق�شم  وعلى  الم�شاريف  في  الف�شل  واأبقت  المحددة  بالجل�شة  واإعالنهم 

لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.

المذكورين  �شدهما  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بالح�شور بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة الأربعاء 2013/3/13، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �ال�ستئنافية �لثالثة

رقم �ال�ستئناف: 7/742/2012/03

رقم �لدعوى: 7/4890/2009/02

تبليغ بالح�سور

اأحمد/  محمد  علي  عبدالجليل  المحامي  وكيله  جمعة  �شبر  ح�شين  علي  ال�شيد  الم�شتاأنف: 

مجهولة  كون�شترك�شن،  بحرين  كوكوروفا  �شدها:  الم�شتاأنف  المحامين.  مكتب   – المحاكم 

العنوان. الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكاًل، وقبل الف�شل في المو�شوع  باإحالة الدعوى للتحقيق، 

الواردة  طلباتها  بكافة  للم�شتاأنف  مجددًا  والق�شاء  فيه  المطعون  الحكم  باإلغاء  المو�شوع  وفي 

واإلزام  ذلك،  عدا  فيما  الم�شتاأنف  الحكم  وتاأييد  درجــة،  اأول  محكمة  اأمــام  الدعوى  بالئحة 

الم�شتاأنف �شدها بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو وكيل عنه لجل�شة 2013/3/13، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �ال�ستئنافية �لثالثة

رقم �ال�ستئناف: 6/2273/2012/03

رقم �لدعوى: 5/1270/2011/02

تبليغ بالح�سور

نزار عقيل  المحامي  بوا�شطة مكتب  العنوان:  م،  م.  ذ.  كانو  اإبراهيم  �شركة خليل  الم�شتاأنفة: 

اأ  اإنفي�شاج بزن�س �شلو�شن�س ذ. م. م، العنوان: محل رقم 211  رئي�س. الم�شتاأنف عليها: �شركة 

طريق 383- 304/ المنامة - �شارع الحكومة. الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكاًل، واإلغاء الحكم 

الم�شتاأنف، واإحالة الدعوى اإلى محكمة اأول درجة للف�شل في مو�شوعها.

 لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليها المذكورة باأن يح�شر 

واإل �شت�شير المحكمة في حقها ح�شوريًا،  الأربعاء 2013/3/20  من يمثلها قانونًا لجل�شة يوم 

ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �ال�ستئنافية �لثالثة
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رقم �ال�ستئناف: 9/2763/2012/03

رقم �لدعوى: 5/1073/2012/01

تبليغ بالح�سور

الخليفة/  محمد  بن  عي�شى  ال�شيخ  المحامي  وكيله  �شلطان  خلفان   اأحمد  خليفه  الم�شتاأنف: 

مجهولة   ،LALIT KUMAR   KAPUR �شدها:  الم�شتاأنف  المحامين.  مكتب   – المحاكم 

العنوان. الطلـبات: قبول ال�شتئناف �شكاًل، وفي المو�شوع الحكم باإلغاء الم�شتاأنف والحكم له 

مجددًا باأثبات حالة الموؤ�ش�شة وطبيعة العمل الذي يقوم به الم�شتاأنف �شده كذلك اأثبات عدد 

وكذلك   .. اأخــرى  لدى  منهم  العاملين  وعــدد  الم�شتاأنف  كفالة  علي  الم�شتقدمين  العاملين 

للموؤ�ش�شة  المالي  الو�شع  وكذلك  الم�شتاأنف  با�شم  يمار�س  الذي  العمل  طبيعة  من  التحقيق 

وكذلك الح�شابات المفتوحة با�شمها وانتداب خبير لتحقيق ذلك، الحكم بتعين حار�س ق�شائي 

باإدارة الموؤ�ش�شة ومعرفة الن�شاط الذي تمار�شه تحت اأ�شراف الم�شتاأنف �شده وكذلك و�شعها 

المالي، واإلزام الم�شتاأنف �شده بالر�شوم واأتعاب المحاماة. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بتوكيل عنها لجل�شة الخمي�س 2013/3/14، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �ال�ستئنافية �لثالثة

رقم �ال�ستئناف: 4/1310/2011/03

رقم �لدعوى : 6/6237/2010/02

تبليغ بالح�سور

الم�شتاأنف: CHANDRIKA   CHANDRIKA وكيله المحامي عذال �شالح/ المحاكم – مكتب 

قبول  الطلبات:  العنوان.  مجهولة  للعبايات،  الــوادي  غــزلن  �شدها:  الم�شتاأنف  المحامين. 

حالة  باأثبات  مجددًا  له  والحكم  الم�شتاأنف  الحكم  باإلغاء  المو�شوع  وفي  �شكاًل،  ال�شتئناف 

ال�شتئناف للتحقيق لكي تمكن الم�شتاأنفة من اح�شار �شهودها لأثبات قيام عالقة العمل بينها 

بكافة  الم�شتاأنف  باأحقية  مجددًا  الق�شاء  الم�شتاأنف  الحكم  واإلغاء  �شدها،  الم�شتاأنف  وبين 

طلباتها الواردة بالئحة، وت�شمين الم�شتاأنف �شدها الر�شوم والم�شاريف �شاملة مقابل اأتعاب 

المحاماة عن درجتي التقا�شي.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بتوكيل عنها لجل�شة الخمي�س 2013/3/14، ليعلم.           

          رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �ال�ستئنافية �لثالثة
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رقم �ال�ستئناف: 3/1594/2003/03

رقم �لدعوى: 8/0176/2003/02

تبليغ بطريق �لن�سر

�شده:  الم�شتاأنف  بور�شيد.  فرج  عي�شى  المحامي  وكيلها  كا�شم  ابو  دهالي  ريبوى  الم�شتاأنفة: 

مطعم غالب، العنوان: مبنى 3421 طريق 467 المنامة 304.

     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف الكبرى المدنية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شده  المذكور باإعادة 

الدعوى للمرفعة ولح�شور الجل�شة المحددة لنظر ال�شتئناف في الإثنين 2013/4/8، ليعلم.

رئي�ض محكمة �ال�ستئناف �لكبرى �لمدنية �لثانية

رقم �ال�ستئناف 4/243/2010/03

رقم �لدعوى 3/2654/2006/02

تبليغ بطريق �لن�سر

الم�شتاأنفة: نادية محمد م�شطفى اإ�شماعيل 590135732،  العنوان: بوا�شطة وكيلها المحامي 

العنوان:  المحامين.  مكتب   – المحاكم   /621013528 ال�شخ�شي  رقمه  محمد،  اأنور  اأ�شامة 

ح�شن  عمرو  الثاني:  عليه  الم�شتاأنف  الحورة.   320 مجمع   2007 طريق   254 بناية   41 مكتب 

2919 جرداب  900 طريق  فيال  العنوان:     ،710626479 ال�شخ�شي  رقمه  يا�شين،  اأبو  عي�شى 

729، طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكاًل، واإلغاء الحكم الم�شتاأنف، واإلزام الم�شتاأنف 

�شدها بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة. 

بالح�شور  المذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  ال�شتئنافية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شه اأو بمن ينوب عنه بالح�شور لجل�شـة الإثنين 2013/4/8، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �ال�ستئنافية �لثانية

رقم �ال�ستئناف: 9/1007/2010/03

رقم �لدعوى: 8/8266/2009/02

تبليغ بطريق �لن�سر

ال�شخ�شي  رقمه  جمال،  الرحيم  عبد  ل�شاحبها  للعقارات  الجديد  موؤ�ش�شة  الم�شتاأنفة: 

340007621، العنوان: بوا�شطة وكيلتهـــا المحامية جميلة علي �شلمان، العنوان: مبنى 19 �شقة 

42 طريق 1802 المنامة 318. الم�شتاأنف عليه: محمد جمعة عبدالواحد، العنوان: مبنى 4933 

�شكاًل،  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:  01. طلبات  �شويت  الفار�س   324 الجفير   2466 طريق 

للم�شتاأنفة  يوؤدي  باأن  والت�شامم  بالت�شامن  �شده  الم�شتاأنف  واإلزام  الم�شتاأنف  الحكم  واإلغاء 

مبلغ العمولة الم�شتحقة ل�شالحها مقابل و�شاطتها في تاأجير ال�شقق الواردة من خالل �شحيفة 

بحريني  دينار  وع�شرة  وثالثمائة  )األــف  بحريني  دينار   1310/960 قدرها  والبالغ  الدعوى 
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الر�شوم  والت�شامم  بالت�شامن  �شدهم  الم�شتاأنف  وت�شمين  غير(،  ل  فل�س  و�شتون  وت�شعمائة 

والم�شروفات الق�شائية ومقابل اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي والفائدة القانونية بواقع 

الدعوى  واإحالة  الكلي،  �شبيل الحتياط  التام، وعلى  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى  12٪ من 

للو�شاطة  بتكليفها  �شدهم  الم�شتاأنف  قيام  ال�شهود  طريق  وعن  الم�شتاأنفة  تثبت  لكي  للتحقيق 

ذلك  في  ونجاحها  الدعوى  �شحيفة  خالل  من  ــواردة  ال الثالثة  لل�شقق  م�شتاأجرين  جلب  في 

واحقيتها للعمولة المطالب بها. 

اأو  الثانية للم�شتاأنف عليه بالح�شور بنف�شه       لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الغرفة 

بمن ينوب عنه بالح�شور لجل�شة الإثنين 2013/4/8، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �ال�ستئنافية �لثانية

رقم �ال�ستئناف: 9/2943/2012/03

9/2960/2012/03                  

رقم �لدعوى: 1/7119/2011/02

تبليغ بطريق �لن�سر

الم�شتاأنفون: نادية محمود علي �شحاته وعماد كامل عبداهلل را�شد واأني�شة كامل عبداهلل را�شد 

د.  وكيلهم  بوا�شطة  الــعــنــوان:  را�ــشــد،  عــبــداهلل  كامل  ويا�شر  را�ــشــد  عــبــداهلل  كامل  واأحــمــد 

للتاأمين.  والكويت  البحرين  �شركة  ــى:  الأول عليها  الم�شتاأنف  الخ�شرم.  را�شد  عبدالرحمن 

الم�شتاأنف عليه الثاني: محمد �شعيد محمد علي، مجهول العنوان. الطلبات: 

اإلزام الم�شتاأنف �شدهما الأولى والثاني بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤديا للم�شتاأنفة الأولى مبلغًا 

بها من  األم  واأدبيًا عما  تعوي�شًا ماديًا  األف دينار بحريني(  قدره -/25000 )خم�س وع�شرون 

للم�شتاأنفين  يوؤديا  باأن  والت�شامم  بالت�شامن  والثاني  الأولى  �شدهما  الم�شتاأنف  واإلزام  �شرر، 

بواقع  بحريني(  دينار  األف  ع�شر  )اثنى  دينار  قدره -/12000  مبلغًا  الخام�س  اإلى  الثاني  من 

بهم،  لحق  الذي  المعنوي  لل�شرر  تعوي�شًا  منهم  لكل   ) دينار  اآلف  ثالثة   ( دينار   3000/-

عن   ٪7 القانونية  بالفوائد  والت�شامم  بالت�شامن  والثاني  الأولــى  �شدهما  الم�شتاأنف  واإلــزام 

الم�شروفات  وم�شائلتهما  ال�شداد  تمام  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من  بها  المطالب  المبالغ 

الق�شائية ومقابل اأتعاب المحاماة. 

الثاني محمد  للم�شتاأنف عليه  الرابعة  الدائرة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا       

 ،2013/4/8 الأحد   لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  بمن  اأو  بنف�شه  بالح�شور  علي  محمد  �شعيد 

ليعلم.

رئي�ض محكمة �ال�ستئناف �لعليا �لمدنية �لر�بعة
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رقم �ال�ستئناف: 9/2011/02834/03

رقم �لدعوى: 9/2010/07330/02

تبليغ بطريق �لن�سر

بور�شيد  ال  ارحمه  فرج  عي�شى  المحاميان  وكيالها  مندير  �شيتون  الإ�شالم  جهور  الم�شتاأنفة: 

و�شالحة عي�شى فرج ال بور�شيد، العنــوان: مكتب 9 - 10 بناية 453 طريق 1518 المنامة 315 

مملكة   – المنامة  العنوان:  للمقاولت،  القر�س  �شركة  �شدها:  الم�شتاأنف  الوؤلوؤ.  �شاره   –
الحكم  وتعديل  �شكاًل،  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:  طلبات   .10622 ب   . �س   – البحرين 

اتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  �شدها  الم�شتاأنف  وت�شمين  به،  ق�شى  فيما  الم�شتاأنف 

المحاماة عن درجتي التقا�شي والفائدة بواقع 10٪ من تاريخ ال�شتئناف. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف عليها المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بمن ينوب عنها بالح�شور لجل�شة الإثنين 2013/4/8، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �ال�ستئنافية �لثانية

رقم �ال�ستئناف: 9/2012/01128/03

رقم �لدعوى: 9/2009/11918/02

تبليغ بطريق �لن�سر

وكياله  �شنج  تــاروك  دوت  جــورو  الثاني:  الم�شتاأنف  انوجانتي.  مالي�شيام  الأول:  الم�شتاأنف 

المحاميان عي�شى فرج ارحمه ال بور�شيد و�شالحة عي�شى فرج ال بور�شيد، العنــوان: مكتب 9 

الخليج  بحر  �شدها:  الم�شتاأنف  الوؤلوؤ.  – �شارع   315 المنامة   1518 طريق   453 بناية   10  -

قبول  ال�شتئناف:  طلبات  �شلماباد.   440 طريق   2393 مبنى   12 �شقة  العنوان:  للمقاولت، 

ال�شتئناف �شكاًل، وتعديل الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به، وت�شمين الم�شتاأنف �شدها الر�شوم 

تاريخ  من   ٪10 بواقع  والفائدة  التقا�شي  درجتي  عن  المحاماة  اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف 

ال�شتئناف. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بمن ينوب عنها بالح�شور لجل�شة الإثنين 2013/4/8، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �ال�ستئنافية �لثانية

رقم �ال�ستئناف: 3/1408/2012/03

رقم �لدعوى: 3/1187/2011/02

تبليغ بالح�سور

الم�شتاأنف: محمد قا�شم نظام دين وكيلته المحامية هدى �شعد/ المحاكم – مكتب المحامين. 

ن�شار،  عبداهلل  محمد  ل�شاحبها/عبدالرحمن  للمقاولت  ن�شار  موؤ�ش�شة  �شدها:  الم�شتاأنف 
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مجهولة العنوان. الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكاًل، وفي المو�شوع اإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما 

ق�شى به من رف�س المطالبة بم�شتحقات الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا للم�شتاأنف بطلباته الواردة 

من  �شده  الم�شتاأنف  لدى  عمله  الم�شتاأنف  ليثبت  للتحقيق  الدعوى  واإحالة  الطلبات،  بك�شف 

اأجر �شهري -/140 دينارًا، واحتياطيا توجيه  لقاء  2007/3/5 حتى 2010/5/5 مهنة عامل 

اأتعاب  وقابل  بالم�شاريف  �شدها  الم�شتاأنف  واإلــزام  �شده،  الم�شتاأنف  الى  الحا�شمة  اليمين 

المحاماة عن درجتي التقا�شي. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الخمي�س 2013/3/14، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �ال�ستئنافية �لثالثة

رقم �لدعوى: 8/2369/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   – المحاكم  م�شاعد/  ال  دعــاء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

ال�شخ�شي  رقــمــه   ،THAIKKAL MOHAMED YASEEN عــلــيــه:  الــمــدعــى  الــمــحــامــيــن. 

530609495، العنــوان:  مبنى 1893  طريق 3747 مجمع 337. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

58/815 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/6/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 1/2370/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   – المحاكم  م�شاعد/  ال  دعــاء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

العنــوان: مبنى   ،670636835 ال�شخ�شي  رقمه   ،heather taylor عليه:  المدعى  المحامين. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 104/670 دنانير مع  7. �شفة  �شقة   711 2259 طريق 1150 مجمع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/6/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 3/2528/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   – المحاكم  م�شاعد/  ال  دعــاء  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 
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المحامين. المدعى عليه: خليف حمدان غنيم، رقمه ال�شخ�شي 690914229، العنــوان: مبنى 

648  طريق 515 مجمع 105 الحد،  �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 65/182 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/6/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة  

رقم �لدعوى: 9/11290/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �شناء بوحمود/ المحاكم – مكتب المحامين. 

العنــوان:  مبنى 482   ال�شخ�شي 680150110،  لوزا، رقمه  راأفت روؤوف نجيب  المدعى عليه: 

الر�شوم  مع  ديــنــارًا   385/834 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .529 مجمع   2912 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/6/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 4/11222/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �شناء بوحمود/ المحاكم – مكتب المحامين. 

المدعى عليها: مع�شومة ال�شيد علي اإبراهيم، رقمها ال�شخ�شي 770806163، العنــوان: مبنى 

الر�شوم  مع  دينارًا   315/660 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .743 مجمع   4329 طريق   279

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/6/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 4/11267/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �شناء بوحمود/ المحاكم – مكتب المحامين. 

المدعى عليه: الك�شندر ايرلين قوبين، رقمه ال�شخ�شي 820827347، العنــوان:  �شقة 44 مبنى 

الر�شوم  مع  دينارًا   79/771 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .319 مجمع   1907 طريق    215

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

يوم الإثنين 2013/6/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 5/4132/2012/14

تبليغ بالح�سور

المدعية: مي محمد العنزي  - الجن�شية / بحرينية الرقم ال�شخ�شي/861100603

العنوان:  �شقة 13 مبنى2682 طريق368 الرفاع ال�شرقي 903

المدعى عليه: اإبراهيم بن �شعود بن اإبراهيم الجنيدي )�شعودي الجن�شية(، مجهولة العنوان. 

مو�شوع الدعوى: طلب الطالق. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الأولى للمدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 

في جل�شة الأحد 2013/3/31 اأو يوكل من ينوب عنه بالح�شور فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �لكبرى �ل�سرعية �ل�سنية �الأولى 

رقم �لدع�وى: 9/11533/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

اإبراهيم  عليه:  المدعى  بوعلي.  عــادل  المحامي  وكيله  عواجي  علي  حبيب  زهير  المدعـــي: 

�شفـة  الجن�شية(.  )�شعودي  وغيره  للتجارة  العيثان  اإبراهيم  موؤ�ش�شة  �شاحب  العيثان  عبداهلل 

والفوائد  دينار   67000/- قدره  مبلغا  للمدعى  يوؤدي  باأن  عليه  المدعى  اإلزام  طلب  الدعــوى: 

والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة الثالثاء 2013/3/26، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثانية

رقم �لدع�وى: 1/2045/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

ح�شن.  علي  عي�شى  ليلى  المحامية  وكيلتها  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعـــية: 

مجمع    5433 طريق   1098 مبنى  العنوان:   ،VINCENT HENRY  VINCENT عليه:  المدعى 

اإليه  م�شافًا  دينارًا   8176/286 قدره  مبلغ  بدفع  عليه  المدعى  اإلــزام  الدعــوى:  �شفـة   .254

ر�شوم الدعوى وقدرها 326/500 دينارًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة الثالثاء 2013/4/9، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لر�بعة
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رقم �لدع�وى:  9/7271/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعى  الب�شري.  ليلي  المحامية  وكيلتها  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعـــية: 

عليه: علي محمد اإ�شماعيل يو�شف، مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: اإلزام المدعى عليه ب�شداد 

مبلغ قدره 9240/520 دينارًا بحرينيًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة الثالثاء 2013/4/9، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لر�بعة

رقم �لدع�وى: 3/1265/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعـــية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية وكيلتها المحامي ها�شم الوداعي/ المحاكم - 

مكتب المحامين. المدعى عليهما : اإم.اإك�س.اإم كون�شلتين�س ونيل هيلتون كري�شويك، العنـــوان: 

ب�شداد  عليهما  المدعى  اإلزام  الدعــوى:  �شفـة   .317 المنامة   1701 طريق   44 مبنى   61 �شقة 

واأتعاب  والم�شاريف  الر�شوم  مع   ٪10 الفائدة  اإلى  بالإ�شافة  دنانير   9810/877 قدره  مبلغ 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة الأربعاء 2013/4/10، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 9/12794/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  الخ�شرم/  عبدالرحمن  المحامي  وكيله  مرجان  اإ�شماعيل  علي  المدعي: 

عليها  المدعى  اإلزام  المو�شوع:  العنوان.  مجهول  انتوريور،  جلف  عليها:  المدعى  المحامين. 

بدفع مبلغ قدره -/6500 دينار.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الأربعاء 2013/4/10، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/15225/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحامين.  المحاكم - مكتب  الحواج/  فاطمة  المحامية  وكيلته  اأحمد ح�شن   المدعي: ح�شن 

اإلزام  المو�شوع:  العنوان.  مجهول  القاب�شة،  البحرينية  ال�شوي�شرية  ال�شركة  عليها:  المدعى 

المدعى عليها بدفع مبلغ قدره -/20133 دينارًا.
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     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الأربعاء 2013/4/10، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 8/201103977/02

تبليغ بالح�سور

رقم   توكيل  الــتــويــجــري  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زيــن  �شركة  المــدعية: 

2010008162/ المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه:KARIM WAJDI GURGIS، رقمه 

مجمع  ديبل  �شارع   43 مبنى   25 �شقة  العنــوان:  الجن�شية(،  ال�شخ�شي 690930771 )م�شري 

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ قدره 55/705 دينارًا مع  923. �شفة 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 9/11180/2011/02

تبليغ بالح�سور

المــدعية: �شركة زين البحرين �س.م.ب "مقفلة" قيد رقم: 50603 – بحرينية وكيلها المحامي 

المنطقة   –  202 مكتب  الثاني  الطابق   – )اأ(  حــوار  بناية  العنــوان:  فتيل،  ح�شين  محمد 

750312440 )يمني  ال�شخ�شي  رقمه  ال�شيفي،  اأحمد  مانع  عبده  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية. 

مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  المنامة.   310 مجمع   1032 طريق   816 فيال  العنــوان:  الجن�شية(، 

قدره 167/177 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 9/09445/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  تــوكــيــل  الــتــويــجــري،  عــبــدالــكــريــم  الــمــحــامــي  وكيلها  �شبيد  ليـــت  �ــشــركــة  الــمــــــــدعــيــة: 

 /  1-595 باك   كهرباء  معمل  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /2010041208

قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .605 مجمع   579 طريق   1712 مبنى  العنــوان:  بحرينية،  

1031/640 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 8/09438/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  تــوكــيــل  الــتــويــجــري،  عــبــدالــكــريــم  الــمــحــامــي  وكيلها  �شبيد  ليـــت  �ــشــركــة  الــمــــــــدعــيــة: 

2010041208/ المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليها: �شركة انكارنيت اي �شي تي ام 

اي )ذ م م( 69370 – بحرينية، العنوان: �شقة 207 مبنى 178 طريق 907 مجمع 309. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 631/510 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 9/9437/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  المحامي/عبدالكريم  وكيلها  بتلكو  �شركة  المــدعية: 

المزارقه،  المدعى عليه: ح�شين ظافر ح�شين  المحامين.  المحاكم - مكتب   /2011002890

 25 طريق   140 مبنى   47 �شقة  العنــوان:  الجن�شية(،  760737738 )�شعودي  ال�شخ�شي  رقمه 

مجمع 507. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 937/137 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 8/09102/2011/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

المدعى عليه: �شبيب غالب من�شور، رقمه  المحامين.  المحاكم - مكتب  رقم 8162-2010/ 

 .338 مجمع   3801 طريق    11 مبنى  العنــوان:  الجن�شية(،  880119527 )عماني  ال�شخ�شي 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   199/504 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

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

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 8/11562/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  خا�س  ر�شمي  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

رقمها  عبداهلل،  اأحمد  �شعاد  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /8162-2010

ال�شخ�شي 750703245 )بحرينية الجن�شية(، العنــوان: مبنى 248 طريق 1909 مجمع 919. 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  ديــنــارًا   52/169 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 6/11160/2011/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

علي  ح�شين  اأ�شغر  محمد  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /8162-2010 رقم 

بو�شهري، رقمه ال�شخ�شي 850205700 )بحريني الجن�شية(، العنــوان: مبنى 321 طريق 707 

مجمع 207. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 411/123 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28م لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 7/11067/2011/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

اأحمد  عي�شى  محمد  يا�شر  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /8162-2010 رقم 

 46 طريق   804 مبنى  العنــوان:  الجن�شية(،  )بحريني   630067112 ال�شخ�شي  رقمه  بو�شير، 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  مجمع 551. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 70/646 دينارًا مع 

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

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى 7/10789/2011/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

المدعى عليه: محفوظ عبيد عبودة، رقمه  المحامين.  المحاكم - مكتب  رقم 8162-2010/ 

العنــوان: �شقة 2 مبنى 2119 طريق 351 مجمع  الجن�شية(،  ال�شخ�شي 831215909 )عماني 

903. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 312/108 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف  ومقابل اأتعاب 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 2/10786/2011/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

رقمه  الــدوري،  زكم  اأحمد  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /8162-2010 رقم 

ال�شخ�شي 780116534 )�شوري الجن�شية(، العنــوان: �شقة 1 مبنى 1428 طريق 2547 مجمع 

925. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 103/086 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 9/10774/2011/02

تبليغ بالح�سور

-2010 رقم  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

رقمه  محمد،  اأحمد  ح�شن  عبداهلل  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /8162

ال�شخ�شي 881110027 )بحريني الجن�شية(، العنــوان: مبنى 1362  طريق 1725 مجمع 917. 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   805/853 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

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

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 9/10773/2011/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

رقم 2010-8162/ المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه: عدنان عبداهلل اأحمد �شلمان، 

 1330 –�شارع   1567 منزل  العنــوان:  الجن�شية(،  650042506 )بحريني  ال�شخ�شي  رقمه 

مجمع 917. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 220/670 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف  ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 3/10682/2011/02

تبليغ بالح�سور

المــدعية: �شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري، توكيل ر�شمي خا�س رقم 

المدعى عليه: ح�شين عبدعلي محمد عبداهلل  المحامين.  المحاكم - مكتب   /13429-2010

 824 842 طريق  مبنى  العنــوان:  الجن�شية(،  ال�شخ�شي 770110118 )بحريني  رقمه  العالي، 

مجمع 608. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 107/600 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 7/10467/2011/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

جا�شم،  هزيم  اأحمد  هزيم  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /8162-2010 رقم 

رقمه ال�شخ�شي 600102513 )بحريني الجن�شية(،  العنــوان: مبنى 306 طريق 5207 مجمع 

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ قدره 50/782 دينارًا مع  257. �شفة 

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

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 5/10325/2011/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

رقم 2010-8162/ المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه: محمد جواد ميرزا حبي�شى، 

 133 طريق   658 مبنى   1 �شقة  العنــوان:  الجن�شية(،  891204121 )بحريني  ال�شخ�شي  رقمه 

مجمع 801. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 256/597 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 2/9993/2011/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

 ،ANTHONY SIMPSON عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /8162-2010 رقم 

 49 طريق   8 مبنى   199 �شقة  العنــوان:  الجن�شية(،  ال�شخ�شي 610728415 )بريطاني  رقمه 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  80/794 دينارًا مع  مجمع 533. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 4/9992/2011/02

تبليغ بالح�سور

-2010 رقم  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

8162/ المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه: ن�شال حميد اأ�شد حيدر، رقمه ال�شخ�شي 

�شفة   .524 مجمع   2428 طريق   941 مبنى  العنــوان:  الجن�شية(،  870907336 )بحريني 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 83/748 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 4/9796/2011/02

تبليغ بالح�سور

المــدعية: �شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري، توكيل ر�شمي خا�س رقم 

2010-13429/ المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليها: ليلى المعيزي، رقمها ال�شخ�شي 

 .318 مجمع   1807 طريق  570د  مبنى   2 �شقة  العنــوان:  الجن�شية(،   841017972 )مغربية 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   109/395 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 9/9767/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم   توكيل  الــتــويــجــري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  ــن  زي �شركة  المــدعية: 

�شعبان   ح�شن  عــدنــان  عليه:  الــمــدعــى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /2010008162

660439204 )�شوري الجن�شية(،  العنــوان: �شقة 1 مبنى 1205 طريق 421 مجمع 704. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 80/300 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 9/09655/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم   توكيل  الــتــويــجــري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  ــن  زي �شركة  المــدعية: 

�شالح  �شالح  من�شور  اإيمان  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /2010008162

طريق   131 مبنى  العنــوان:  الجن�شية(،  850402417 )بحرينية  ال�شخ�شي  رقمها  الن�شابة، 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   51/906 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .734 مجمع   2427

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

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 9/9561/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  توكيل  الــتــويــجــري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  ــن  زي �شركة  المــدعية: 

2010008162/ المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه: عبدالهادي اإبراهيم كاظم، رقمه 

ال�شخ�شي 900113111 )بحريني الجن�شية(،  العنــوان: مبنى 2520 طريق 3966 مجمع 439. 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   261/333 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/5/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 2/11887/11/02

تبليغ بالح�سور

 - المحاكم  التويجري/  المحامي عبدالكريم  وكيلها  بوا�شطة  العنوان:  زين،  �شركة  المــدعية: 

رقمه  الدين،  حبيب  الدين  رفيع  الدين  معين  الدين  عزيز  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب 

الر�شوم  مع  ديــنــارًا   259/900 قدره   مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .350027480 ال�شخ�شي 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

الإثنين 2013/6/3  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �لثامنة

رقم �لدعوى: 7/9685/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

ال�شخ�شي  رقمه  اإ�شماعيل،  اأحمد  على  �شلمان  عبدالح�شين  �شلمان  عليه:  المدعى  المحامين. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره  العنــوان: مبنى 469 طريق 4425 مجمع 644. �شفة   ،740602268

244/687 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  
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رقم �لدعوى: 6/9419/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  �شبيد  ليــت  �شركة  المدعيــة: 

المحامين. المدعى عليه: ريا�س من�شور عبدالعزيز، رقمه ال�شخ�شي 750405252، العنــوان: 

 251/498 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .721 مجمع   2184 طريق   3350 مبنى   21 �شقة 

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

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 6/8660/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحامين.  المحاكم - مكتب  التويجري/  المحامي عبدالكريم  بتلكو وكيلها  المدعيــة: �شركة 

ال�شهراني ول�شاحبها �شعيد عو�س عو�شه، رقمه  المدعى عليها: موؤ�ش�شة �شعيد عو�س عو�شه 

الدعوى:  �شفة  مبنى 264 طريق 22 مجمع 324.  �شقة11  العنــوان:  ال�شخ�شي 790138166، 

طلب مبلغ قدره 901/533 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/06/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة 

رقم �لدعوى: 4/5940/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  �شبيد  ليــت  �شركة  المدعيــة: 

 4 المحامين. المدعى عليه:BRIAN BAKER ، رقمه ال�شخ�شي 720453496، العنــوان: �شقة 

مبنى 242 طريق 77 مجمع 571. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 238/999 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 4/17490/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  التويجري/  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  فيفا  �شركة  المدعيــة: 
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ال�شخ�شي  رقمه   ،KHAWAJA UMER SAEED KHAWAJA عليه:  المدعى  المحامين. 

830738290، العنــوان: �شقة 91 مبنى 439 طريق 324 مجمع 324

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   450/014 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 6/14863/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  العاكول/  عــذال  المحامي  وكيله  جابر  عبدالعليم  ناجي  طــارق  المدعي: 

مجهول   ،691126674 ال�شخ�شي  رقمه  جمعة،  �شالم  �شهاوي  علي  عليه:  المدعى  المحامين. 

العنوان. المو�شوع: طلب دين.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الأربعاء 2013/4/3، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 8/5577/2012/02

تبليغ بالح�سور

- مكتب  المحاكم  الدين/  كمال  المحامي محمد ح�شن  وكيلها  �شركة كريدي مك�س  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: معاذ �شالح عوده، رقمه ال�شخ�شي 871207753، مجهول العنوان. 

المو�شوع: طلب دين.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الأربعاء 2013/4/3، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 3/10595/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نبيله الماجد/ المحاكم - مكتب المحامين. 

المدعى عليه: و�شام مطر الحمد، رقمه ال�شخ�شي 800754107، العنــوان: �شقة 25 مبنى 74 

الر�شوم  مــع  ــارًا  ــن دي  215/000 قـــدره  مبلغ  طلب  ــدعــوى:  ال �شفة   .102 مجمع   74 طــريــق 

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

يوم2013/06/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة 

رقم �لدعوى: 7/10710/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  �شبت/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

المحامين. المدعى عليه: وليد خالد �شلمان يو�شف، رقمه ال�شخ�شي 800108469، العنــوان: 

314. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 764/015 دينارًا مع الر�شوم  13 مجمع  مبنى 85 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/6/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 6/10733/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  �شبت/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

المحامين. المدعى عليها: مي علوي ال�شيد محمود الها�شمي، رقمها ال�شخ�شي 810309319 

العنــوان: مبنى 206 طريق3641 مجمع 736، �شفة الدعوى: طلب مبلغ وقدره 678/992 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/6/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 4/10751/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  �شبت/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

العنــوان:   ،820107700 ال�شخ�شي  رقمه  عبداهلل،  اإبراهيم  علي  عليه:  المدعى  المحامين. 

مع  دينارًا   94/804 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .1034 مجمع   2445 طريق   1450 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/6/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  
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رقم �لدعوى: 1/10811/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  �شبت/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

مجمع  طريق717   774 مبنى  العنــوان:  حبيل،  �شلمان  جعفر  �شمير  عليه:  المدعى  المحامين. 

607. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 341/383 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/6/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 9/11014/2012/02

تبليغ بالح�سور

المنطقة  العنــوان:  اإبــراهــيــم،  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زيــن  �شركة  المدعية: 

�شعيد  عبدالنبي  علي  عليه:  المدعى   .801 مكتب  الثامن  الطابق  الدبلومات  برج  الدبلوما�شية 

�شفة   .520 مجمع   5677 طريق   2282 مبنى  العنــوان:   ،851006850 ال�شخ�شي  رقمه  علي، 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 208/172 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

جل�شة  حــددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لــذا       

يوم2013/4/23   لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �لثامنة 

رقم �لدعوى: 3/14033/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  �شبت/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

المحامين. المدعى عليه: عقيل محمد ها�شم عقيل، رقمه ال�شخ�شي 720903530، العنــوان: 

وقدره  مبلغ  الدعوى: طلب  �شفة  عي�شى.  مدينة   813 مبنى 276 طريق 1305 مجمع   22 �شقة 

82/676 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/6/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة 

رقم �لدعوى: 9/10930/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  �شبت/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 



129
العدد: 3102 - الخميس 2 مايو 2013

العنــوان:   ،901110388 ال�شخ�شي  رقمها  �شلطان،  محمد  منيرة  عليها:  المدعى  المحامين. 

مع  دينار   236/574 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .815 مجمع   1513 طريق   3758 مبنى 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/6/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 9/10916/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  �شبت/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

ال�شخ�شي  رقمها  �شبر،  ها�شم  جعفر  ال�شيد  اأمــيــن  بــيــان  عليها:  الــمــدعــى  المحامين. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره  العنــوان: مبنى 2038 طريق 842 مجمع 807. �شفة   ،901008400

441/451 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/6/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة 

رقم �لدعوى: 4/10832/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  �شبت/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

�شفة   .75844 �ــس.ب  العنــوان:  للمقاولت،  الع�شفور  ح�شين  عليها:  المدعى  المحامين. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 958/657 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/6/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 9/10820/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  �شبت/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

المحامين. المدعى عليه: تح�شين علي ح�شين، رقمه ال�شخ�شي 490412580، العنــوان: �شقة 

الر�شوم  مع  دينارًا   242/829 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .257 مجمع   5710 طريق   12

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

يوم الأربعاء 2013/6/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 2/10816/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  �شبت/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

العنــوان:  ال�شخ�شي 720340292.  الكعبي، رقمه  المدعى عليه: رحيم مزيد علي  المحامين. 

�شقة24مبنى 667 طريق 3003 مجمع330 ، �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 85/985 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/6/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى 14/ 3/255/2013

وكيلها  بوا�شطة  العنوان:  الجن�شية(،  )بحرينية  ثاني  بن  محمد  علي  �شلمان  موزة  المدعية: 

خالد �شلمان علي محمد ثاني، العنوان: �شقة 1 مبنى 840 طريق 2429  مجمع 224 المحرق. 

العنوان )قطري الجن�شية(، مو�شوع  اأحمد، مجهول  اإ�شحاق علي ح�شين  المدعى عليه: ح�شن 

الدعوى: النفقة.

لم  اإذا  باأنه  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

المحكمة  فاأن    2013/3/12 الثالثاء  يوم  لجل�شة   بالح�شور  عنه  ينوب  وكياًل  يعين  اأو  يح�شر 

�شوف ت�شير بحقه غيابيا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �ل�سرعية �ل�سنية �لثانية

رقم �لدعوى: 4/10989/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم  �شبت/  اإبراهيم  زينب  المحامية  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  المدعيــة: 

 ،550116915 ال�شخ�شي  رقمه  �شويطر،  اإبراهيم  اأحمد  اإبراهيم  عليه:  المدعى  المحامين  

العنــوان: �شقة 12مبنى 322 طريق 707 مجمع 207. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 291/825 

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

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2013/6/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  
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رقم �لدع�وى:  3/8913/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

ها�شم  علوي  ها�شم  ال�شيد  المحامي  وكيله  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعـــية: 

الوداعي. المدعى عليهما:  طه اأحمد علي ح�شين هنون ون�شرة ح�شن محمد عبداهلل، العنوان 

مبلغ  بدفع  عليهما  المدعى  اإلزام  الدعــوى:  �شفـة   .643 النويدرات   4313 طريق   643 فيال   :

قدره 7131/653 دينارًا. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهما  المذكورين  بالح�شور 

بنف�شهما  اأو بوكيل عنهما لجل�شة الثالثاء 2013/4/9، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لر�بعة

رقم �لدع�وى: 2/11688/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعـية: وزارة ال�شحة وتمثلها جهاز ق�شايا الدولة. المدعى عليها: �شركة ح�شن محمد جواد 

واأولده، العنوان : مبنى 171 �شارع 383 مجمع 304 و�شط المنامة 

�شفـة الدعــوى: اإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 18449/749 دينارًا. 

بالح�شور  المذكورة  عليها   للمدعى  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بنف�شها  اأو بوكيل عنها لجل�شة الثالثاء 2013/4/9، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لر�بعة

رقم �لدع�وى:  1/2126/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعـــي: مانلو�س  ديمتري كارلو�س وكيله المحامي عذال �شالح حمود العاكول. المدعى عليه: 

 328 مجمع   2808 طريق   270 مبنى   12 �شقة  العنوان:   ،EDWIN PEREGRINO PINAZO

مدينة المنامة. �شفـة الدعــوى: اإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره -/10000 دينار. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه  المذكور  بالح�شور بنف�شه  

اأو بوكيل عنه لجل�شة الإِثنين 2013/4/8، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لر�بعة

رقم �لدع�وى: 5/4911/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

 : المدعى عليهم  الموؤيد.  توفيق  اأيمن  المحامي  وكيله  واخوانه  �شركة محمد فخرو  المدعـــية: 

مجموعة �شركة �شنيور وال�شيخة اأمل اإبراهيم محمد اآل خليفة وال�شيخة ح�شة اإبراهيم محمد 

اإلزام  الدعــوى:  العنوان. �شفـة  اآل خليفة، مجهول  اإبراهيم محمد  عائ�شة  وال�شيخة  اآل خليفة 

المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره 6967/923 دينارًا. 



132
العدد: 3102 - الخميس 2 مايو 2013

بالح�شور  المذكورين   للمدعى عليهم   الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

باأنف�شهم  اأو بوكيل عنهم لجل�شة الإثنين 2013/4/8، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لر�بعة

رقم �لدع�وى: 9/2012/11648/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعى  اآل خليفة.  اأحمد  بنت  �شلوى  ال�شيخة  المحامية  وكيلته  �شويت�س  اإليت  فندق  المدعـــي: 

اإلزام المدعى عليه  عليه الثالث: نا�شر محمد علي النوي�س، مجهول العنوان. �شفـة الدعــوى: 

بدفع مبلغ قدره 152950/000 دينارًا. 

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه  المذكور  بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه الإثنين 2013/4/8، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 7/14468/2011/02

تبليغ بالح�سور

وكيلها  ح�شين  علي  علي  عبد  ل�شاحبها  البناء  معدات  لتاأجير  دلمون  موؤ�ش�شة  المــدعية: 

المحامي ح�شن علي اإ�شماعيل/ المحاكم – مكتب المحامين. المدعى عليه: محمد �شيد عبد 

الحافظ، رقمه ال�شخ�شي 641112963، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 3340/205 

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

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنين 2013/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 1/11607/2011/02

تبليغ بالح�سور

ريم  المحامية  وكيلته  المير  جواد  محمد  ل�شاحبها  ال�شيارات  لتاأجير  مير  موؤ�ش�شة  المــدعية: 

ال�شخ�شي  رقمها  لــيــن،  ت�شيري  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب   – المحاكم  خــلــف/ 

الر�شوم  مــع  ديــنــارًا   354/- مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة  الــعــنــوان.  مجهولة   ،770582605

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 3/2125/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحامي  وكيله  الخان،  عبداهلل  اإ�شماعيل  نا�شر  ل�شاحبه  العقارية  الديوانية  المــدعي: مركز 

عثمان،  ب�شرى عثمان محمد  عليها:  المدعى  المحامين.  – مكتب  المحاكم  ال�شكران/  اأحمد 

ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ -/1150  الدعوى: طلب  �شفة  العنوان.  مجهولة 

اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2013/4/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �لثانية

رقم �لدعوى: 2/13019/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعى  المحامين.  مكتب   – المحاكم  الــفــالح/  �ــشــرور  غــالم  �ــشــرور  عــامــر  المــدعي: 

، رقمه ال�شخ�شي 85123608، مجهول العنوان. �شفة   SOHEL  ARMAN  SAHJAHAN:عليه

الدعوى: طلب مبلغ -/415 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2013/4/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �لثانية

رقم �لدعوى 1/256/2013/14

ال�شخ�شي  رقــمــه  الجن�شية(،  ثاني )بحرينية  بــن  محمد  علي  �شلمان  مـــوزة  الــمــدعــيــة: 

ح�شن  عليه:  المدعى   .224 2429 المحرق  840 طريق  1 مبنى  �شقة  العنوان:   ،860301320

اإ�شحاق علي ح�شين اأحمد )قطري الجن�شية(، رقمه ال�شخ�شي 810722810، العنوان مجهولة 

العنوان.  مو�شوع الدعوى: نفقة العدة ومتعة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الولى للمدعى عليه المذكور انه اذا لم يح�شر 

ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو   2013/3/17 الأربعاء  جل�شة  في 

بحقه ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �لكبرى �ل�سرعية �ل�سنية �الولى 

رقم �لدعوى: 3/12914/2012/02

تبليغ بالح�سور

– مكتب  اأيمن توفيق المئيد/ المحاكم  المدعية: هالة فاروق يو�شف المئيد  وكيلها المحامي 

المحامين. المدعى عليه: يا�شر ميرزا محمد ال�شماهيجي، مجهول العنوان. المو�شوع الدعوى: 

اإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره -/5883 دينارًا
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     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الأربعاء 2013/4/10، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/9112/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   – المحاكم  علي/  نفي�شة  المحامي  وكيلها  اإبراهيم   �شالح  اأحمد  يو�شف  المدعي: 

الدعوى:  المو�شوع  العنوان.  مجهول  بوعبود،  عبداهلل  علي  قا�شم  عليه:  المدعى  المحامين. 

اإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره -/6000 دينار.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الخمي�س 2013/4/10، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 7/8679/2012/02

تبليغ بالح�سور

اإدارة  من  بالقرب  الع�شكري، العنوان:  الق�شاء  مديرية  وتمثلها  البحرين  دفاع  قوة  المدعـي: 

العنوان.  مجهول   ،)1684 التجاري  )الرقم  للنقليات  التردي  �شركة  عليها:  المدعى  المرور. 

المو�شوع الدعوى: اإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره -/121691 دينارًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الخمي�س 2013/4/10، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/10221/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   – المحاكم  اأنـــور/  اأ�شامة  المحامي  وكيلها  محمد  محمود  اأحمد  لمياء  المدعـية: 

المحامين. المدعى عليها: �شركة ت�شييد العقارات، مجهول العنوان. المو�شوع الدعوى: الزام 

المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره-/112800 دينار.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الثالثاء 2013/4/16، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 2/7592/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحامين.  مكتب   – المحاكم  الحداد/  ح�شين  المحامي  وكيلها  ليتك�س   �شركة  المدعية: 
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اإلزام  الدعوى:  المو�شوع  العنوان.  مجهول  والتطوير،  لالإن�شاء  الحمد  �شركة  عليها:  المدعى 

المدعى عليها بدفع مبلغ قدره796 /19045 دينارًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الثالثاء 2013/4/16، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدع�وى: 8/1528/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعى  الب�شري.  ليلي  المحامية  وكيلتها  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعـــية: 

المدعى عليه  اإلزام  الدعــوى:  العنوان. �شفـة  اأكبر، مجهول  قا�شم محمد ها�شم محمد  عليه: 

ب�شداد مبلغ قدره 13298/960 دينارًا بحرينيًا.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة الثالثاء 2013/4/9، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لر�بعة

رقم �لدع�وى: 4/17960/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعـــية: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. المدعى عليهم: ورثة تركة المتوفى يا�شر حمود 

�شفـة  المنامة.  مدينة   330 مجمع   3005 طريق   170 مبنى  العنوان:  الجلهم،  ناجي  علي 

الدعــوى: فتح دعوى تركة المتوفى يا�شر حمود علي ناجي الجلهم.

بالح�شور  المذكورين  عليهم  للمدعى  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

باأنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة الأربعاء 2013/4/10، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى: 7/530/2013/14

تبل�يغ بالح�س��ور

 .813 عي�شى  مدينة    1306 طريق    91 مبنى  العنوان:  علي،  ح�شين  محمد  عبداهلل  المدعي: 

الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  مجهول  الجن�شية(،   )اأوزباك�شتان  �شوديفا  �شنارا  عليها:  المدعى 

الطالق.

لم  اإذا  باأنها  المذكورة  للمدعى عليها  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

المحكمة  فاإن  الخمي�س 2013/3/28  يوم  لجل�شة  بالح�شور  ينوب عنها  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر 

�شوف ت�شير بحقها بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �ل�سرعية �ل�سنية �لثانية
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رقم �لدعوى: 6/4395/2012/14

تبل�يغ بالح�س��ور

 .226 المحرق   2604 192 طريق  مبنى  العنوان:  ح�شن،  حاجي  ح�شن  علي  محمد  المدعي: 

الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  مجهولة  الجن�شية(،  )مغربية  الحارتي  �شامية  عليها:  المدعى 

الطالق.

لم  اإذا  باأنها  المذكورة  للمدعى عليها  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

المحكمة  فاإن   2013/3/14 يوم الخمي�س  لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر 

�شوف ت�شير بحقها بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �ل�سرعية �ل�سنية �لثانية

رقم �لدعوى: 4/4334/2012/14

تبل�يغ بالح�س��ور

المدعية: رجا فرحان الفيا�س، العنوان: بوا�شطة وكيلتاها المحاميتان فاطمة وليلى الحو�شني/ 

الجن�شية(،  )�شوري  ال�شاهر  محمد  م�شطفى  عليه:  المدعى  المحامين.  – مكتب  المحاكم 

مجهول العنوان. مو�شوع الدعوى: الطالق.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 

اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم  2013/3/14م فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �ل�سرعية �ل�سنية �لثانية

رقم �لدعوى : 7/401/2013/14

تبل�يغ بالح�س��ور

علي/  �شهناز  المحامية  وكيلته  بوا�شطة  العنوان:  �شعيد،  محمد  ح�شن  كمال  اأحمد  المدعي: 

)م�شرية  الجوهري  ال�شعيد  محمود  ن�شوى  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب   – المحاكم 

الجن�شية(، مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: المنازعات الزوجية.

لم  اإذا  باأنها  المذكورة  للمدعى عليها  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

المحكمة  فاإن   2013/4/30 يوم الثالثاء  لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر 

�شوف ت�شير بحقها بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �ل�سرعية �ل�سنية �لثانية

رقم �لدع�وى: 9/9541/2010/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعـــي: �شعيد رحمن وكيله المحامي عي�شى فرج بور�شيد. المدعى عليها: مقاولت برج يلدا. 

�شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.
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بوكيل  اأو  بنف�شها  بالح�شور  المذكورة  عليها  للمدعى  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

عنها لجل�شة الثالثاء 2013/3/5، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لعمالية �الأولى

رقم �لدع�وى: 7/7844/2011/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعـــي: بو�شوتي كوتور وكيلته المحامية مها جابر. المدعى عليها: �شركة �شنيور للمقاولت. 

�شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.

بوكيل  اأو  بنف�شها  بالح�شور  المذكورة  عليها  للمدعى  العمالية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

عنها لجل�شة الإثنين 2013/3/25، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لعمالية �الأولى

رقم �لدعوى: 4/14542/2012/02

تبليغ بطريق �لن�سر

 : عليها  المدعي  اأمــان.  ح�شين  فاطمة  المحامية  وكيلته  كاظم  بوا�شطه  اأحمد  علي  المدعي: 

خدمات �شنغافورة للتنظيفات. الطلبات: التعوي�س عن الف�شل التع�شفي ويقدره المدعي بمبلغ 

-/2000 دينار ) األفا دينار(، واإلزام المدعى عليها بدفع بدل اإخطار يعادل اأجره �شهر واحد 

ال�شنة  ك�شور  عن  ال�شنوية  لالإجازة  نقديَا  بدًل  بدفع  عليها  المدعى  اإلــزام  و  دينارًا،   260/-

�شهر  يــــــوم/12  ــي )30  ــال ــت كــال الــعــامــل  فـــي  الــمــدعــي  قــ�ــشــاهــا  الـــتـــي  ـــمـــدة  ال وبــنــ�ــشــبــة 

للحقوق  م�شافًا  خدمة  و�شهادة  دينارًا(،   236.5=27.5*30/ دينارًا  *11=27.5يــوم(260 

ال�شابقة : فوائد تاأخير بواقع 7٪ ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية العمالية الثانية للمدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر 

اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة الإثنين 2013/3/4 فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقه 

ح�شوريًا، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لعمالية �لثانية

رقم �لدعوى: 9/3855/2011/02

تبليغ بالح�سور

الجبل،  مكي  جعفر  علي  المحامي  وكيلها  بولو(،  لي  )كارولين  داوم  لي  كارولين  المــدعية: 

العنوان: مكتب 703 الطابق ال�شابع المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليه الثاني: تاندل راجندرا 

والثاني  الأول  عليهما  المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول  الجن�شية،  هندي  كومار 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  للر�شوم  بالإ�شافة  دينار  قدره -/5000  مبلغًا  للمدعىة  يوؤديا  باأن 

المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2013/3/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 8/15204/2012/02

تبليغ بالح�سور

العريبي وحميد المال/ المحاكم  التجارية وكيالها المحاميان علي  الب�شتاني  المدعية: �شركة 

العنوان.  مجهولة   ،)65894-1 )�س.ت  لوتيل  دو  اأوتيل  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب    -

�شفة الدعوى طلب مبلغ 4123/587  دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2013/4/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �لثانية

رقم �لدعوى 2/3671/2012/14

تبليغ بالح�سور

عبدالوهاب  المحامي  وكيلها  بوا�شطة  الجن�شية(،  عبدالجبار )هندية  جبار  فاطمة  المدعية: 

كيك�شو، العنوان:  بناية منطق الطابق الثاني   مكتب 26  منطقة �شترة  �شارع مجل�س التعاون. 

مو�شوع  العنوان.  مجهولة  الجن�شية(،  )بحريني  كمال  عبداهلل  يعقوب  خالد  عليه:  المدعى 

الدعوى: الحجر.

لم  اإذا  باأنها  المذكورة  عليها  للمدعى  الولى  ال�شنية  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

�شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  ينوب عنها  توكل من  اأو   2013/3/31 الأحد  تح�شر في جل�شة 

ت�شير بحقها ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �لكبرى �ل�سرعية �ل�سنية �الولى 

رقم �لدعوى 1/3193/2012/14

تبليغ بالح�سور

عليها:  المدعى  الجن�شية(.  ع�شيري )�شعودي  حلنقي  عبده  بن  حلبي  بن  محمد  المدعي: 

ميجاوان ان ميري اليزابيث الجن�شية /ا�شتراليا، مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: الطالق.

لم  اإذا  باأنها  المذكورة  عليها  للمدعى  الولى  ال�شنية  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا       

�شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  ينوب عنها  توكل من  اأو   2013/3/31 الأحد  تح�شر في جل�شة 

ت�شير بحقها ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �لكبرى �ل�سرعية �ل�سنية �الولى 
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رقم �لدعوى 4/3362/2012/14

تبليغ بالح�سور

الجن�شية(،  )بحرينية   751205982 ال�شخ�شي  رقمها  اأحمد،  خلف  حبيب  خديجة  المدعية: 

عبداهلل  اإ�شماعيل  عارف  الأول:  عليه  المدعى   .524 باربار   2420 طريق   638 مبنى  عنوانها: 

عليه  المدعى  العنوان.  مجهول  الجن�شية(،  )عماني   740104861 ال�شخ�شي  رقمه  البلو�شي، 

المارات  دولة  عنوانه:   ،P00649615 جوازه:  رقم  البلو�شي،  عبداهلل  اإ�شماعيل  فالح  الثاني: 

الدعوى:  مو�شوع  والمعلمين.  الباء  مجل�س  – قرب  – الجرف  – عجمان  المتحدة  العربية 

الح�شانة.

تعلن المحكمة ال�شغرى ال�شرعية الأولى ) الدائرة الجعفرية ( للمدعى عليهما الأول والثاني 

الثنين  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنهما  ينوب  وكيال  يعينا  اأو  يح�شرا  لم  اإذا  باأنه  المذكورين 

الحنيف،  ال�شرع  به  يق�شي  بما  غيابيا  بحقهما  ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  2013/03/19م، 

ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �لكبرى �ل�سرعية �لجعفرية �لمنتدب 

رقم �لدعوى: 1/201202000/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

رقم 2010-8162/ المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه: محمد محفوظ عثمان محمد 

علي، رقمه ال�شخ�شي 610219910 )م�شري الجن�شية(، العنــوان: �شقة 21 مبنى 370 طريق 

الر�شوم والم�شاريف  2706 مجمع 327. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 308/260 دينارًا مع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 02/ 2/2005/32012

تبليغ بالح�سور

رقم  تــوكــيــل  الــتــويــجــري،  عــبــدالــكــريــم  الــمــحــامــي  وكيلها  �شبيد  ليـــت  �ــشــركــة  الــمــــــــدعــيــة: 

لتكنولوجيا  هبه  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب    - المحاكم   /2010041208

 -  164 مبنى  العنــوان:  بحرينية،   47985 �شلمان  علي  محمد  ذكريات  ل�شاحبتها  الكمبيوتر 

الر�شوم  مع  ديــنــارًا   940/153 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .203 مجمع   -  63 طريق 

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

يوم الأحد 2013/6/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 4/2181/2012/02

تبليغ بالح�سور

رقم  توكيل  الــتــويــجــري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  ــن  زي �شركة  المــدعية: 

ال�شتراتيجية  الحلول  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب    - المحاكم   /2010008162

 ،650403720 ال�شخ�شي  رقمه  جا�شم،  محمد  جا�شم  ل�شاحبها  والو�شاطة  لال�شت�شارات 

72171-1 – بحرينية، العنــوان: �شقة 4 مبنى 52 طريق 359 مجمع 321. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 366/871 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 9/2278/2012/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

رقم 2010-8162/ المحاكم -  مكتب المحامين. المدعى عليه: محمد اأحمد محمد العلوي، 

 507 طريق   197 مبنى   1 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  891014292 )عماني  ال�شخ�شي  رقمه 

مجمع 105. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 235/439 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 9/2427/2012/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

اأحمد  ح�شن  خليل  محمد  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب    - المحاكم   /8162-2010 رقم 

اك�شيل، رقمه ال�شخ�شي 871102218 )بحريني الجن�شية(، العنوان: مبنى 1223 طريق 4456 

مجمع 644. �شفة الدعوى: طلب مبلغ وقدره 554/894 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

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

يوم الأحد 2013/2306 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 3/2559/2012/02

تبليغ بالح�سور

 /2011002890 رقم  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  بتلكو  �شركة  المــدعية: 

ال�شخ�شي  رقمه  علي ح�شين،  علي ح�شن  خالد  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب    - المحاكم 

الديه.   / 414 87 مجمع  47 طريق  1 مبنى  العنوان: �شقة  830205420 )بحريني الجن�شية(، 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   744/435 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى 1/2627/2012/02

تبليغ بالح�سور

رقم  توكيل  الــتــويــجــري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  ــن  زي �شركة  المــدعية: 

 ANTHONY MACARAIG عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب    - المحاكم   /2010008162

 958 مبنى   30 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  )فلبيني   800333250 ال�شخ�شي  رقمه   ،LAMAN

الر�شوم  مــع  ديــنــارًا   412/743 ــدره  ق مبلغ  طلب  الــدعــوى:  706. �شفة  مجمع   632 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 8/11153/2012/02

تبليغ بالح�سور

وكيلها.  بوا�شطة  العنــوان:  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  بتلكو  �شركة  المــدعية: 

المدعى عليها: اإيمان عادل عبداهلل �شيف البوفال�شة ،رقمها ال�شخ�شي 760308519، العنوان: 

 439/258 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .929 مجمع   2830 طريق   1770 مبنى   21 �شقة 

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

يوم الأحد 2013/6/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 9/10188/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  خا�س  ر�شمي  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المــدعية: 

اأحمد  حاجي  اأحمد  اإبراهيم  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب    - المحاكم   /8162-2010

 710 مبنى   4 �شقة  العنــوان:  الجن�شية(،   )بحريني   900107316 ال�شخ�شي  رقمه  عبداهلل، 

الر�شوم  مــع  ديــنــارًا   747/180 ــدره  ق مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   ،209 مجمع   932 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/06/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 3/9001/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  توكيل  الــتــويــجــري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  ــن  زي �شركة  المــدعية: 

رقمه  محمد،  اإ�شماعيل  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب    - المحاكم   /2010008162

العنــوان: مبنى 2648 طريق 455 مجمع 304.  الجن�شية(،  ال�شخ�شي 480120846 )بحريني 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   654/603 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 6/201108971/02

تبليغ بالح�سور

رقم   تــوكــيــل  الــتــويــجــري  عــبــدالــكــريــم  الــمــحــامــي/  وكيلها  �شبيد  ليـــت  �ــشــركــة  المــدعية: 

ذ.م.م   ميديا  �شويت�س  �شركة  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب    - المحاكم   /2010041208

الدعوى:  �شفة   .316 مجمع    383 طريق   58 مبنى   107 �شقة  – بحرينية، العنــوان:   66617

طلب مبلغ قدره 248/550 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 9/1737/2012/02

تبليغ بالح�سور

رقم  توكيل  الــتــويــجــري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  ــن  زي �شركة  المــدعية: 

 ADIDA للمقاولت  اأديــدا  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب    - المحاكم   /2010008162

�شقة 22 مبنى 310 طريق 329 مجمع 304.  العنــوان:   ،69539 CONTRACTING CO SPC

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   975/721 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/6/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة

رقم �لدعوى: 5/9591/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  مكتب  العنوان:  محمد،  اإبراهيم  عي�شى  المحامي  وكيله  المتحد  الهلي  البنك  المــدعي: 

403 الطابق الرابع مبنى برج الدبلومات- المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليه: ال�شيد مو�شى 

طلب  المو�شوع:  �شفاله.   609 مجمع   918 طريق   1238 �شقة  العنوان:  �شلمان،  ح�شين  مح�شن 

ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم الإثنين 2013/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �الأولى

رقم �لدعوى: 3/11195/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �شناء بوحمود/ المحاكم -  مكتب المحامين. 

المدعى عليه: نواف محمد عي�شى بوعالي، رقمه ال�شخ�شي 821001485، العنــوان:  �شقة 19 

الر�شوم  الدعوى: طلب مبلغ قدره 201/202 دينار مع  19 طريق 12 مجمع 259. �شفة  مبنى 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/6/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  
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رقم �لدعوى: 6/10666/2012/02

تبليغ بالح�سور

 170 بناية  العنوان:  خليفة،  اآل  هيا  المحامية  وكيلته  البحرين  كاكول  تعبئة  �شركة  المــدعية: 

المدعى  للتنمية.  البحرين  بنك  بناية  الدبلوما�شية  المنطقة   317 مجمع  طريق1703  �شقة11 

بوري.   756 مجمع   5602 127�شقة  رقم  بناية  العنوان:  القاب�شة،  البحرين  نور  �شركة  عليها: 

المو�شوع: طلب ديون.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها وقد حددت جل�شة يوم 2013/4/15 لنظر الدعوى ليعلم

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �الولى

رقم �لدعوى: 3/11181/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �شناء بوحمود/ المحاكم -  مكتب المحامين. 

  14 العنــوان:  �شقة   ،680925686 ال�شخ�شي  رقمه  كون�شب�شن،  داز  روزلندا  عليه:  المدعى 

الر�شوم  مع  دينار    156.891 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .1726 مجمع   1830 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الإثنين 2013/6/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �ل�سابعة  

رقم �لدعوى: 6/15253/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحامي  وكيله  والــده،  عن  وكياًل  ب�شفته  المو�شوي  علي  اأحمد  علي  ال�شيد  محمد  المــدعي: 

مهدي علي ال�شائغ، العنوان: مكتب 201 مبنى 4 طريق 374 مجمع 304. المدعى عليه: خالد 

عبداهلل عبداللطيف العي�شى، �شعودي الجن�شية، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى 

ومقابل  والم�شاريف  للر�شوم  بالإ�شافة  دنانير   1510/- قدره  مبلغًا  للمدعى  يوؤدي  باأن  عليه 

اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2013/3/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �لثالثة
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رقم �لدعوى: 5/16556/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحرق.   211 مجمع   1109 طريق   147 مبنى  العنوان:  ال�شيد،  محمد  عبدالعزيز  المــدعي: 

عليها  المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهولة  والونزو،  مالينا  ميرانا  عليها:  المدعى 

باأن توؤدي للمدعى مبلغًا وقدره -/1320 دينارًا بالإ�شافة للر�شوم والم�شاريف.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2013/3/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �ل�سغرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 5/9096/2009/02

تبليغ بالح�سور

المدعى عليه: محمد  المحامية مريم عي�شى علي.  وكيلتها  التجارية  موؤ�ش�شة �شبايا  المدعية: 

الحورة.   318 مجمع   1812 طريق   960 مبنى   2 �شقة  العنوان:  البلبو�س،  ح�شن  محمد  ح�شن 

�شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 97810/810 دنانير، بالإ�شافة اإلى ر�شوم 

الدعوى وقدرها 326/500 دينارًا.

بكافة  المدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت 

طرق الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود مديونية المدعى عليه لها بمبلغ المطالبة و�شببها، 

و�شرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق وحددت جل�شة 2013/3/14 لبدء التحقيق على اأن 

ينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ بدئه، وعلى طرفي التداعي اإعالن �شهودهم لتلك الجل�شة 

في  الف�شل  واأبــقــت  القت�شاء  عند  غيره  نــدب  ولــه  الــدائــرة  رئي�س  التحقيق  لإجـــراء  وندبت 

الم�شروفات لحين الف�شل في المو�شوع وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا الحكم لمن لم 

في  الن�شر  بوا�شطة  عليه  المدعى  اإعــالن  يتم  اأن  على  به  النطق  جل�شة  الخ�شوم  من  يح�شر 

الجريدة الر�شمية.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة الخمي�س 2013/5/23، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لر�بعة

رقم ملف �لتنفيذ: 5/9096/2009/04

لبيعها  الخ�شراء  الطاقة  �شركة  العلني  المزاد  في  و�شعها  عن  الثالثة  التنفيذ  محكمة  تعلن 

قدره  اأ�شا�شي  ب�شعر  الــمــزاد  يــبــداأ  اأن  على   2013/5/23 بتاريخ  وذلـــك  واحـــدة،  كــوحــدة 

-/900.000 دينار )ت�شعمائة األف دينار(، عنوانها: مبنى 865 طريق 115 مجمع 601.

رقم  هــاتــف  ح�شن،  محمد  محمد  ـــدلل  ال مــراجــعــة  الــ�ــشــراء  فــي  رغــبــة  لــديــه  مــن  كــل  فعلى 
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رقم )33233435( )39635665(  القا�شمي، هاتف  علي  والدلل عبدالحميد   )39444828(

اأو اإدارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف في اأوقات الدوام الر�شمي بموجب 

ملف التنفيذ رقم 5/9096/2009/04.

قا�سي محكمة �لتنفيذ �لثالثة

رقم �لدعوى: 3/8995/2011/02

تبليغ بالح�سور

 264 مبنى   1 �شقة  العنوان:    ،571127843 ال�شخ�شي  رقمه  بابو،  �شود�شن  جوبالن   المدعي: 

طريق   2171 مبنى  التحالف،  العنوان:  مقاولت  عليها:  المدعى   .335 مجمع   3509 طريق 

1244 مجمع 712. �شفة الدعوى: مجهول العنوان.

جل�شة  حــددت  قد  باأنها  عليها  المذكور  للمدعى  الثانية  العمالية  المحكمة  تعلن  لــذا       

2013/4/8 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي محكمة �لتنفيذ �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/2402/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: ماثو باثان فاراميل    �س : 730532917 )هندي الجن�شية(، العنوان: بوا�شطة وكيلته 

اأ�شعد. المدعى عليها: �شركة الورى �شكيورتي تريد نيغ �س. ت 020587-01،  المحامية فائزة 

مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الخمي�س 

2013/4/11، لنظر الدعوى، ليعلم.

   قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة

رقم �لدعوى: 3/6065/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: ديفا انا موتاي وغيره  �س : 680630279، العنوان: بوا�شطة وكيلته المحكامية عبير 

الثالجات، �س.ت:36179-01،  وت�شليح  للحام  الــراج  عليها:  المـدعى  �شال�س.  عبدالهادي 

مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الخمي�س 

2013/4/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

 قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/4285/2011/02

تبليغ بالح�سور

وكيله  بوا�شطة  العنوان:  ال�شخ�شي 780506251،  رقمه  �شامي حميد جا�شم محمد،  المدعي: 



147
العدد: 3102 - الخميس 2 مايو 2013

المحامي اأمجد ال�شيد الوداعي. المدعى عليها: �شركة اكرون تليكو ميونيكا�شنراف �شور   �س. 

ت 01-074598، مجهولة العنوان. �شفة الدعـوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الخمي�س 

2013/4/11 لنظر الدعوى، ليعلم.  

 قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة

رقم 9/3399/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعـي: عبدالرحمن �شيد ح�شن، رقمه ال�شخ�شي 59018147، العنوان: بوا�شط

 مـــكـــيـــلـــتـــه الــــمــــحــــامــــيــــة مــــهــــا جــــــابــــــر. الــــمــــدعــــى عـــلـــيـــهـــا: �ــــشــــركــــة كـــال�ـــشـــيـــك 

للمقاولت  �س.ت:01-054696، مجهول العنوان. �شفة الدعـوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الخمي�س 

2013/4/11 لنظر الدعوى، ليعلم. 

قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة

رقم �لدعوى : 6/5116/2011/02

تبليغ بالح�سور

العنوان: بوا�شطة وكيله المحامي  المدعي: عبداهلل جعفر محمد جا�شم، رقمه 741103532، 

�س.�س.و�س.ت:  الــمــعــدات  ل�شيانة  نجيب  اأبــو  �شركة  عليها:  المـدعى  ــفــردان.  ال عــبــداهلل 

03-067795، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الخمي�س 

2013/4/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

  قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/7240/2012/02

المحامي  وكيله   بوا�شطة  العنوان:   ،600410650 ال�شخ�شي  رقمه  اكابو،  لوي�شيتو  المدعي: 

ت  26527-01،  �شالون  �س.  انترنا�شيونل  رك  جون  عليها:  المدعى  عبداهلل.  جا�شم  اأحمد 

مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2013/3/19 لنظر الدعوى، ليعلم. 

قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة

رقم �لدعوى: 02/ 2/13098/2012   

تبليغ بالح�سور

31 مبنى  المدعي: جايو كومار كونيو �شانجري، رقمه ال�شخ�شي 591122316، العنوان: �شقة 
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1101 طريق 321 مجمع 303. المدعى عليها: �شركة تهاني البحرين  �س.ت: 01 – 045158، 

العنوان: �شقة 10 مبنى 130 �شارع اأم ال�شعوم مجمع 332. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

في  اجتماع  حــددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  العمالية   الــدعــوة  اإدارة  تعلن  لــذا       

2013/2/27 لنظر الدعوى، ليعلم.

�إد�رة �لدعوة �لعمالية 

رقم �لدعوى: 9/1726/2011/02

تبليغ بالح�سور

العنوان:  الجن�شية(،  )هندي   760929696 ال�شخ�شي  رقمه  وغيرة،  كاروبان  كنان  المدعي: 

للمقاولت �س. ت  بروجيكت�س  ا�س  �شركة  المدعى عليها:  المحامية مها جابر.  وكيلته  بوا�شطة 

01-56549، مجهول العنوان. �شفة الدعـوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الخمي�س 

2013/6/6 لنظر الدعوى، ليعلم. 

قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة

رقم �لدعوى: 8/4034/2010/02

تبليغ بالح�سور

اأحمد، رقمه ال�شخ�شي 711009678، العنوان: بوا�شطة وكيله المحامي عادل  المدعي: ب�شير 

عبداهلل متروك. المدعى عليه: مركز النمر للدللة �س.ت:01-51616، مجهول العنوان. �شفة 

الدعوى: مطالب عمالية.

الأربعاء  باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  الثالثة للمدعى عليه  العمالية       لذا تعلن المحكمة 

2013/6/12 لنظر الدعوى، ليعلم.          

                                       قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/8591/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: جون كارلو�س غونزاليز، رقمه ال�شخ�شي 791034399 وكيلتـه المحامـية مها مح�شن 

مجهول   ،068613-01  : ت  �س  الطيران  لتكنلوجيا  الخليج  عليها:  �شركة  المدعى  جابر. 

العنوان. �شفة الدعـوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الأربعاء 

2013/6/12 نظر الدعوى، ليعلم.          

 قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة
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رقم �لدعوى : 5/2029/2011/02

تبليغ بالح�سور

وكيلته  العنوان:  الجن�شية(،  )باك�شتاني   770655920 ال�شخ�شي  رقمه  ازيم،  محمد  المدعي: 

مجهول   ،075991-01 ت  للمقاولت  �س.  الحمدانية  عليها:  المدعى  �شعد.  هدى  المحامية 

العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

جل�شة  حــددت  قد  باأنها  المذكورة  عليها  للمدعى  الثالثة  العمالية  المحكمة  تعلن  لــذا       

2013/4/11 لنظر الدعوى، ليعلم. 

 قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/1018/2012/02

تبليغ بالح�سور

البور�شيد.  فرج  عي�شى  المحامـي  وكيلـه   811116247 ال�شخ�شي  رقمه  �شنج،  بيانت  المدعي: 

الدعـوى:  �شفة  العنوان.  مجهول   ،002118  -01  : ت  للمقاولت  �س  �شنيور  عليها:  المدعى 

مطالب عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الخمي�س 

2013/4/11 لنظر الدعوى، ليعلم. 

 قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة

رقم �لدعوى: 9/14556/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: جورجي �شتيفن، رقمه ال�شخ�شي 710521294 )هندي الجن�شية(، وكيلتـه المحامـية 

هدى �شعد. المدعى عليها:  ق�شر التحاد للتنظيفات �س ت 04 – 050475، مجهول العنوان. 

�شفة الدعـوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الخمي�س 

2013/4/11 لنظر الدعوى، ليعلم.   

 قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة

رقم �لدعوى: 3/1086/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: محمد ازيم، رقمه ال�شخ�شي 840554621 )باك�شتاني  الجن�شية(، العنوان. المدعى 

عليها: روبار للمقاولت �س. ت 01-070622، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الخمي�س 

2013/4/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة
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رقم �لدعوى : 3/1086/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: محمد ازيم، رقمه ال�شخ�شي 840554621 )باك�شتاني  الجن�شية(، مجهول  العنوان. 

المدعى عليها: روبار للمقاولت  �س. ت 01-070622، مجهولة العنوان، �شفة الدعوى: مطالب 

عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الخمي�س 

2013/4/11 لنظر الدعوى، ليعلم.    

 قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثالثة

رقم �لدعوى: 5/12667/2012/02

تبليغ بالح�سور

الرفاع   913 مجمع   1314 طريق   907 مبنى  اإبراهيم، العنوان:  عبا�س  فرج  المدعية: فخرية 

11790/10، مجهول  ت  �س  الهند�شة  للم�شاريع  ال�شت�شاري  عليه:  المكتب  المدعى  ال�شرقي. 

العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

الثالثاء  باأنها قد حددت جل�شة  الثانية للمدعى عليه المذكور  العمالية       لذا تعلن المحكمة 

2013/4/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى: 9/14355/2011/02

تبليغ بالح�شور

المدعي    لطيف رابيك و6 اخرون، رقمه ال�شخ�شي 650402111، العنوان: بوا�شطة وكيله مها 

مطالب  الــدعــوى:  �شفة  العنوان.  للمقاولت، مجهول  قا�شت  عليها: رياكت  المدعى  جابر. 

عمالية.

     لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 2013/4/3 

لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثانية

رقم �لدعوى : 9/13611/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعـي: �شجيت فا�شنتان، رقمه ال�شخ�شي 850529492، العنـوان: بوا�شطة وكيله ثاني �شالم 

مطالب  الــدعــوى:  �شفة  العنوان.  افيلز، مجهول  تر  انــد  تور�س  الهند  عليه:  المدعى  ثاني. 

عمالية.
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باأنها قد حددت جل�شة الأربعاء  الثانية للمدعى عليه المذكور  العمالية       لذا تعلن المحكمة 

2013/4/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي �لمحكمة �لعمالية �لثانية

رقم �لدعوى: 4/1785/2013/02

�لمو�سوع: فتح دعوى تركة �لمتوفى 

حبيب ح�سين �إبر�هيم �أحمد

اإبراهيم  المتوفى حبيب ح�شين  الخام�شة عن فتح دعوى تركة  المدنية  الكبرى  تعلن المحكمة 

اأحمد، رقمه ال�شخ�شي 340104538. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 

كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر  اأن  عليه 

اأقرب فر�شة وقد  اأن ي�شعر هذه المحكمة في  اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور 

حددت المحكمة جل�شة الإثنين 2013/3/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لخام�سة

رقم �لدعوى: 8/12514/2012/02

�لمو�سوع: فتح دعوى تركة �لمتوفى

 عبد�لرحمن محمد تقي �ليعقوبي

تقي  محمد  عبدالرحمن  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

اليعقوبي، رقمه ال�شخ�شي 400026023. فعلى كل وارث   للمتوفى المذكور  اأو من يدعي باأية 

حقوق  عليه  اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، 

حددت  وقد  المحكمة.  هذه  ي�شعر  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنــه  كما 

المحكمة جل�شة الثالثاء 2013/4/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم الدعوى: 3/8975/2012/02

�لمو�سوع:  فتح دعوى تركة �لمتوفى

 �إبر�هيم عي�سى �سعيد نا�سر

�شعيد  عي�شى  اإبراهيم  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

نا�شر، رقمه ال�شخ�شي 640105670. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق  

واأربعين يومًا من تاريخه، كما  اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة  عليه  

اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور اأن ي�شعر هذه المحكمة. وقد حددت المحكمة 

جل�شة الثالثاء 2013/4/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى 02/   2012    /    3/8975

�لمو�سوع: فتح دعوى تركة �لمتوفى

amedeo Philip norris

 ،amedeo Philip norrisالمتوفى تركة  دعوى  فتح  عن  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 
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حقوق   باأية  يدعي  من  اأو  المذكور   للمتوفى  وارث    كل  فعلى   .480201595 ال�شخ�شي  رقمه 

واأربعين يومًا من تاريخه، كما  اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة  عليه  

اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور اأن ي�شعر هذه المحكمة. وقد حددت المحكمة 

جل�شة الثالثاء 2013/4/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى: 5/16489/2012/02

�لمو�سوع: فتح دعوى تركة �لمتوفى 

جمعة عبد�هلل جمعة �لرميحي

الرميحي،  جمعة  عبداهلل  جمعة  تركة  دعوى  فتح  عن  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

رقمه ال�شخ�شي 550061924. فعلى كل وارث   للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق  عليه 

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، كما اأنه على 

جل�شة  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل 

الثالثاء 4/16/ 2013 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لثالثة

رقم �لدعوى 4/17960/2012/02

�لمو�سوع: فتح دعوى تركة �لمتوفى

 يا�سر حمود علي ناجي �لجلهم

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى يا�شر حمود علي ناجي 

باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .810711664 ال�شخ�شي  رقمه  الجلهم، 

حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، 

حددت  وقد  المحكمة.  هذه  ي�شعر  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنــه  كما 

المحكمة جل�شة الأربعاء 2013/4/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �لر�بعة

رقم �لدعوى 7/1954/2013/02

�لمو�سوع: فتح دعوى تركة �لمتوفى

محمد م�سطفى �المام ح�سن

الإمام،  المتوفى محمد م�شطفى  تركة  دعوى  فتح  الأولى عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

رقمه ال�شخ�شي 631107916. ح�شن فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 

كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر  اأن  عليه 

اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور اأن ي�شعر هذه المحكمة. وقد حددت المحكمة 

جل�شة الأحد 2013/3/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض �لمحكمة �لكبرى �لمدنية �الأولى  
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رقم �لدعوى: 12/2013

�إعان بائحة �لدعوى وبائحة �لتظلم و�لح�سور

العرين  �شاحية  �شركة   -1 عليهما:  المدعى  الخليجي.  التمويل  بيت  المدعي:  الدعوى:  لئحة 

 1601 �شقة   -1 العنوان:  ذ.م.م،  العقارية  البحرين  ديار  �شركة   -2 ذ.م.م.  العقاري  للتطوير 

مو�شوع  428�ــس.  مجمع   2804 �شارع   245 مبنى   -2  .346 مجمع   4626 �شارع   1411 مبنى 

الم�شجلة  العقارات  كافة  الحتياطي على  الحجز  بتوقيع  م�شتعجلة  ب�شفة  الأمر  اأوًل:  الدعوى: 

بتهريب  منهم  اأي  قيام  خ�شية  العقاري  والت�شجيل  الم�شاحة  جهاز  لدى  عليهم  المدعى  با�شم 

بالت�شامن  عليهم  المدعى  بــاإلــزام  الحكم  ثانيًا:  الــراهــن.  النزاع  في  الف�شل  حتى  اأمــوالــه 

يعادله  ما  اأو  اأمريكي  دولر  مليون  ع�شر  خم�شة  قــدره  مبلغًا  للمدعي  يدفعوا  بــاأن  والت�شامم 

وت�شعمائة  األف  وع�شرون  وثمانية  و�شتمائة  مليون  خم�س  قدره  مبلغ  بواقع  البحريني  بالدينار 

اإلزام  9٪ من تاريخ ال�شتحقاق حتى ال�شداد التام. ثالثًا:  دينار بحريني مع الفائدة القانونية 

المدعى عليهم بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة.

الحجز  طلب  في   2013 اأبريل   9 بتاريخ  المنتدب  القا�شي  اأمر  �شدر  المنتدب:  القا�شي  اأمر 

الحتياطي وجاء كالآتي: " نقرر رف�س الطلب"

العرين  �شركة �شاحية   -1 المتظلم �شدهما:  الخليجي.  التمويل  بيت  المتظلم:  التظلم:  لئحة 

�شقة 1601   -1 العنوان:  العقارية ذ.م.م،   البحرين  ديار  �شركة  العقاري ذ.م.م. 2-  للتطوير 

مبنى 1411 �شارع 4626 مجمع 346. 2- مبنى 245 �شارع 2804 مجمع 428. مو�شوع التظلم: 

اأوًل: بقبول التظلم �شكاًل لرفعه في الميعاد.  ثانيًا: وفي مو�شوع التظلم: باإلغاء القرار المتظلم 

منه فيما ق�شى به من رف�س طلب توقيع الحجز الحتياطي على عقارات المدعي عليهم والأمر 

ب�شفة م�شتعجلة بتوقيع الحجز الحتياطي على كافة العقارات الم�شجلة با�شم المدعي عليهم 

لدى جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري خ�شية قيام اأي منهم بتهريب اأمواله لحين الف�شل في 

الدعوى. ثالثًا: اإلزام المتظلم �شدهم بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة.

فــــي   2013 اأبريل   9 بتاريخ  المنتــــدب  القا�شـــــي  اأمر  �شــــــدر  المنتـــــدب:  القا�شــــــي  اأمر 

التظلـــــم وجــــــاء كــــــالآتي:

الخ�شوم" ويعلن  التظلم  لنظر   2013 اأبريل   28 الأحد  جل�شة  بتحديد  "ناأمر 
لذلك تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات المدعى عليه المذكورة اأعاله اأو من يمثله قانونًا 
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الول  الجتماع  ح�شور  وموعد  المنتدب  القا�شي  من  عليها  ال�شادر  والأمــر  الدعوى  بالئحة 

ال�شاعة 12 ظهرا بمقر  9 مايو 2013  بتاريخ  اأحمد  اأمام مدير الدعوى �شلمان  لإدارة الدعوى 

جل�شة  ح�شور  وموعد  المنتدب  القا�شي  من  عليها  ال�شادر  والأمــر  التظلم  وبالئحة  الغرفة، 

البارك بالزا،  بناية  وعنوانها:  الغرفة،  بمقر  ال�شاعة 12 ظهرا  مايو 2013  بتاريخ 12  التظلم 

القاعة رقم 1، الطابق الثالث، مبنى 247 �شارع 1704، المنطقة الدبلوما�شية، المنامة مملكة 

ت�شوية  ـــراءات  اإج لئحة  باإ�شدار   2009 ل�شنة   )65( رقــم  بالقرار  عماًل  وذلــك  البحرين، 

المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية المنازعات بموجب الف�شل الأول من الباب 

الثاني من المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم. 

غرفة �لبحرين لت�سوية �لمنازعات


