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�أمر ملكي رقم ( )13ل�سنة 2015
بمنح و�سام
ملك مملكة البحرين.

		
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة  1976يف �ش�أن الأو�سمة وتعديالته،

�أمرنا بالآتي:
املادة الأولى

مُينح و�سام البحرين من الدرجة الأولى �إلى اللواء الركن عبدالعزيز بن �سعود بن مبارك
�آل خليفة مدير �أركان احلر�س الوطني.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتــاريـخ 29 :ربيع الآخر 1436هـ
الموافق 18 :فـب ــراي ـ ـ ــر 2015م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم رقم ( )11ل�سنة 2015
بتجديد تعيين محافظ م�صرف البحرين المركزي
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة
 ،2006وعلى الأخ�ص املادة ( )10منه،
وعلى املر�سوم رقم ( )3ل�سنة  2010بتجديد تعيني حمافظ م�صرف البحرين املركزي،
وبنا ًء على تر�شيح جمل�س �إدارة م�صرف البحرين املركزي،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيجدد تعيني ال�سيد ر�شيد حممد املعراج حمافظ ًا مل�صرف البحرين املركزي  ،وذلك ملدة
خم�س �سنوات.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س �إدارة م�صرف البحرين املركزي تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.
								

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتــاريــخ 29 :ربيع الآخر 1436هـ
الموافق 18 :ف ـب ـ ــرايـ ــر 2015م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم رقم ( )12ل�سنة 2015
بتعيين وكيل لوزارة الدفاع
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2002
وعلى املر�سوم امللكي رقم ( )83ل�سنة  2014بت�شكيل الوزارة،
وبنا ًء على عر�ض القائد العام لقوة دفاع البحرين،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُيعني اللواء الركن ال�شيخ �أحمد بن حممد بن علي �آل خليفة وكي ًال لوزارة الدفاع.

املادة الثانية

على نائب القائد الأعلى  ,والقائد العام لقوة دفاع البحرين ،ووزير �شئون الدفاع  ,تنفيذ
هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

								
رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
القائد العام لقوة دفاع البحرين
الم�شير الركن خليفة بن �أحمد �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتـاري ــخ 29 :ربيع الآخر1436هـ
الموافق 18 :ف ـب ــرايـ ــر 2015م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم رقم ( )13ل�سنة 2015
ب�إعادة ت�سمية وتنظيم
الجهاز المركزي للمعلومات واالت�صاالت
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم رقم ( )38ل�سنة  2002ب�إعادة ت�سمية وتنظيم اجلهاز املركزي للإح�صاء،
املعدل باملر�سوم رقم ( )23ل�سنة ،2011
وعلى املر�سوم رقم ( )13ل�سنة  2008ب�ش�أن �إعادة تنظيم اجلهاز املركزي للمعلومات،
وعلى املر�سوم رقم ( )19ل�سنة  2012بتعديل املر�سوم رقم ( )38ل�سنة  2002واملر�سوم رقم
( )13ل�سنة  2008ب�ش�أن �إعادة ت�سمية وتنظيم اجلهاز املركزي للمعلومات،
وبنا ًء على عر�ض وزير الداخلية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُتعاد ت�سمية "اجلهاز املركزي للمعلومات واالت�صاالت" لي�صبح "اجلهاز املركزي للمعلومات".
و ُيعدل م�سمى "رئي�س اجلهاز املركزي للمعلومات واالت�صاالت" لي�صبح "رئي�س اجلهاز املركزي
للمعلومات".

املادة الثانية

ُيعاد تنظيم اجلهاز املركزي للمعلومات ليكون على النحو الآتي:
رئي�س الجهاز المركزي للمعلومات ويتبعه:
�أو ًال� :إدارة الموارد الب�شرية والمالية.
ثانياً :مدير عام الخدمات الم�شتركة لنظم المعلومات ويتبعه:
� -1إدارة تطوير و�صيانة الأنظمة.
� -2إدارة العمليات.
� -3إدارة دعم برامج وتطبيقات الخدمات الم�شتركة.
� -4إدارة نظم المعلومات الجغرافية.

العدد - 3197 :الخميس  19فبراير 2015

ثالثاً :مدير عام �أمن المعلومات ويتبعه:
� -1إدارة البنية التحتية الأمنية.
� -2إدارة حاالت الطوارئ.
� -3إدارة �ضبط وا�ستمرارية الخدمة.
� -4إدارة التراخي�ص الال�سلكية والترددات والرقابة.
رابعاً :مدير عام التخطيط والمعلومات ويتبعه:
� -1إدارة اال�ستراتيجيات والتخطيط.
� -2إدارة المعلومات.
خام�ساً :مدير عام الهوية وال�سجل ال�سكاني ويتبعه:
� -1إدارة ال�سجل ال�سكاني والعناوين.
� -2إدارة بطاقة الهوية.
�ساد�ساً :مدير عام الإح�صاء ويتبعه:
� -1إدارة الإح�صاءات الديموغرافية والبيئية واالجتماعية.
� -2إدارة الإح�صاءات االقت�صادية.
� -3إدارة الح�سابات القومية.

املادة الثالثة

ُيلغى املر�سوم رقم ( )13ل�سنة  2008ب�إعادة تنظيم اجلهاز املركزي للمعلومات ،واملر�سوم
رقم ( )19ل�سنة  2012بتعديل املر�سوم رقم ( )38ل�سنة  2002واملر�سوم رقم ( )13ل�سنة 2008
ب�ش�أن �إعادة ت�سمية وتنظيم اجلهاز املركزي للمعلومات ،كما ُيلغى كل حكم يتعار�ض مع �أحكام
هذا املر�سوم.

املادة الرابعة

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.

								

الفريق ركن
وزير الداخلية
را�شد بن عبد اهلل �آل خليفة

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتــاريـخ 29 :ربيع الآخر 1436هـ
الموافق 18 :ف ـب ـ ــرايـ ــر 2015م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم رقم ( )14ل�سنة 2015
ب�ش�أن ت�شكيل لجنة ت�سوية م�شاريع
التطوير العقارية المتعثرة
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )66ل�سنة  2014ب�ش�أن ت�سوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة،
وعلى الأخ�ص املادة اخلام�سة منه،
وقرار الندب ال�صادر من املجل�س الأعلى للق�ضاء،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

ت�شكل لجنة ت�سوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثرة من التالي �أ�سما�ؤهم:
رئي�سـ ًا.
 -1الم�ست�شار �سامح محمد فهمي عامر
ع�ضو ًا.
 -2القا�ضي د .منى جا�سم محمد الكواري
ع�ضو ًا.
 -3القا�ضي محمد ميرزا محمد �أمان
ع�ضو ًا.
 -4الدكتور عبداهلل يو�سف طالب
ع�ضو ًا.
 -4ال�سيد عارف حيدر علي رحيمي

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا املر�سوم ،و ُيعمل به من
تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

								

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتــاريــخ 29 :ربيع الآخر 1436هـ
الموافق 18 :ف ـب ـ ــراي ـ ــر 2015م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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قرار رقم ( )6ل�سنة 2015
ب�إعادة ت�شكيل مجل�س �إدارة معهد الإدارة العامة
رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )65ل�سنة  2006ب�إن�شاء وتنظيم معهد الإدارة العامة،
وعلى القرار رقم ( )30ل�سنة  2010ب�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة معهد الإدارة العامة ،املعدل
بالقرارين رقم ( )31ل�سنة  2011ورقم ( )56ل�سنة ،2012
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س �إدارة معهد الإدارة العامة،

قرر الآتي:
املادة الأولى

يعاد ت�شكيل جمل�س �إدارة معهد الإدارة العامة برئا�سة رئي�س ديوان اخلدمة املدنية وع�ضوية
كل من:
 -1الوكيل الم�ساعد للتدريب والتخطيط بوزارة ال�صحة.
 -2الوكيل الم�ساعد للموارد الب�شرية بوزارة التربية والتعليم.
 -3الوكيل الم�ساعد لل�شئون المالية بوزارة المالية.
 -4مدير عام معهد الإدارة العامة.
ممث ًال عن القطاع الخا�ص.
 -5ال�سيد عدنان عبدالرزاق المحمود
وتكون مدة ع�ضويتهم يف املجل�س �أربع �سنوات.

املادة الثانية

ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القرار.

املادة الثالثة

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

								
�صدر بتاريخ 23 :ربيع الآخر 1436هـ
ال ـمـ ــوافـ ـ ــق 12 :ف ـب ـ ــراي ــر 2015م

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم ( )12ل�سنة 2015
ب�ش�أن نظام عمل لجنة ت�سوية م�شاريع التطوير العقارية
المتعثرة والإجراءات الخا�صة بعر�ض النزاع عليها
وو�سائل الإخطار بقراراتها

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم
( )14ل�سنة  ،1996وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )28ل�سنة  2002ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية ،وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )66ل�سنة  2014ب�ش�أن ت�سوية م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة،
وعلى املر�سوم رقم ( )19ل�سنة  2014ب�ش�أن مكاف�آت ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س واللجان
احلكومية،
وعلى املر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2015ب�ش�أن ت�شكيل جلنة ت�سوية م�شاريع التطوير العقارية
املتعرثة،
وبنا ًء على عر�ض وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
املادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
الوزير :الوزير المعني ب�شئون العدل.
الوزارة :الوزارة المعنية ب�شئون العدل.
القانون :المر�سوم بقانون رقم ( )66ل�سنة  2014ب�ش�أن ت�سوية م�شاريع التطوير العقارية
المتعثرة.
م�شروع التطوير العقاري المتعثر �أو الم�شروع :كل م�شروع تطوير عقاري تم بيع وحداته
العقارية على الخريطة في المملكة وا�ستلمت دفعات عنها مقابل ذلك ،وتعثر �أو توقف عن
التنفيذ بما ي�ضر باالقت�صاد الوطني بالمملكة.
الجهة :الجهة التي يحددها مجل�س الوزراء بموجب المادة الثالثة من القانون وي�سند �إليها
درا�سة الم�شروع.
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اللجنة :لجنة ت�سوية م�شاريع التطوير العقارية المتعثرة.

املادة ()2

ت�صدر اجلهة قرار ًا ب�إحالة امل�شروع �إلى اللجنة للبت فيه مرفق ًا به جميع التقارير والبيانات
واملعلومات وامل�ستندات والوثائق اخلا�صة بامل�شروع ،وعلى الأخ�ص ما يلي:
 -1ا�سم المطور وعنوانه ورقم �سجله التجاري.
 -2ا�سماء الأطراف الذين لهم الحق في الم�شروع ومحل �إقامتهم �أو موطنهم المختار.
 -3و�صف للم�شروع وموقعه ون�سبة التعثر فيه.

املادة ()3

تتولى اللجنة النظر والبت على وجه اال�ستعجال يف ت�سوية امل�شاريع املحالة �إليها من اجلهة،
ولها اتخاذ الإجراءات الكفيلة ب�إزالة �أ�سباب التعرث �أو ت�سويتها ،ولها على الأخ�ص ما يلي:
� -1إجراء التحقيق المالي والإداري والفني ب�ش�أن الم�شروع ،ولها �أن تعين من يقوم بذلك.
� -2إحالة المو�ضوع �إلى النيابة العامة في حالة وجود �شبهة جنائية ،وال يوقف ذلك �إجراءات
�سير اللجنة في ت�سوية الم�شروع.
 -3اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية الالزمة.
� -4سماع ال�شهود وندب �أهل الخبرة ومدققي الح�سابات.
 -5طلب كافة البيانات والم�ستندات والوثائق المتعلقة بالم�شروع الالزمة للبت في المو�ضوع من
�أية جهة.
وتبت اللجنة يف امل�صروفات الإدارية الالزمة لت�سوية املو�ضوع.

املادة ()4

تعقد اللجنة جل�ساتها بدعوة من رئي�سها كلما دعت احلاجة لذلك ،ويكون مقر االنعقاد
يف الوزارة �أو املكان الذي يحدده الوزير وال يكون انعقاد اللجنة �صحيح ًا �إال بح�ضور ثالثة من
�أع�ضائها على الأقل على �أن تكون الأغلبية للعن�صر الق�ضائي ،ويف هذه احلالة ي�صدر القرار
ب�إجماع الآراء.

املادة ()5

خا�ص بعد موافقة رئي�س اللجنة يقيد فيه قرار
تكون للجنة �أمانة �سر تتولى �إعداد ٍ
�سجل ٍ
الإحالة ومواعيد اجلل�سات والقرارات ال�صادرة عن اللجنة ،وتقوم على الأخ�ص مبا يلي:
 -1تلقي قرار الإحالة ال�صادر من الجهة ومرفقاته ،وقيدها في ال�سجل ب�أرقام مت�سل�سلة.
� -2إعداد ملخ�ص للتقارير والبيانات والم�ستندات والوثائق الخا�صة بكل م�شروع على حدة،
وذلك في حالة عدم ارتباط الم�شروع المتعثر ب�أية م�شاريع �أخرى متعثرة.
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 -3ت�سجيل محا�ضر جل�سات اللجنة ومواعيد الجل�سات.
 -4قيد القرارات ال�صادرة عن اللجنة في ال�سجل و�إثبات تاريخ وطريقة �إبالغ �أ�صحاب ال�ش�أن
بها ،وذلك على النحو الوارد في المادة ( )16من هذا القرار.
 -5متابعة تنفيذ القرارات ال�صادرة من اللجنة.
� -6إع��داد و�ضبط �سجل ق��رارات الإحالة التي تعر�ض على اللجنة ،وحفظ �أ�صول القرارات
ال�صادرة عنها للرجوع �إليها.

املادة ()6

تقوم �أمانة ال�سر بعد تلقي قرار الإحالة ومرفقاته من اجلهة وقيده يف ال�سجل ،بعر�ض
القرار مبرفقاته على رئي�س اللجنة لتحديد ميعاد لنظره وذلك يف موعد �أق�صاه �سبعة �أيام ،على
�أن يثبت ذلك يف ال�سجل.
وتتولى �أمانة ال�سر �إخطار �أع�ضاء اللجنة وذوي ال�ش�أن مبوعد اجلل�سة قبل انعقادها ب�سبعة
�أيام على الأقل ،ويكون الإخطار يف جميع الأحوال بكتاب م�سجل بعلم الو�صول.

املادة ()7

للجنة �أن تعر�ض على املطور ت�سوية امل�شروع بالطرق الودية وذلك مبنحه مدة زمنية ال
تتجاوز �شهر ًا لتقدمي مقرتح لت�سوية م�شروعه ،وللجنة قبول هذا املقرتح� ،أو طلب تعديله يف �ضوء
مالحظاتها� ،أو رف�ضه لكونه �صعب التطبيق �أو لأي �سبب �آخر.

املادة ()8

يف حالة قبول اللجنة للمقرتح املقدم من املطور وفق ًا للمادة ( )7من هذا القرار ،متنحه
مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر لتمكينه من الو�صول �إلى اتفاق يتم مبوجبه ت�سوية امل�شروع مع غالبية
الأطراف الذين لهم حق يف امل�شروع.
ويجوز لها بنا ًء على طلب املطور متديد تلك املدة بحد �أق�صى ثالثة �أ�شهر �أخرى ،و�إذا مت
التو�صل �إلى اتفاق يتم تدوين ذلك مبح�ضر ي�صبح ملزم ًا لكافة �أطرافه بعد ت�صديق اللجنة
عليه.
و�إذا تبني للجنة �أن هناك بع�ض الإجراءات الالزم اتخاذها من قبل �أي من اجلهات احلكومية
ت�ساهم يف ت�سوية امل�شروع ،ترفع تو�صياتها بذلك �إلى اجلهة التخاذ ما يلزم ،كما ت�شرف اللجنة
يف جميع الأحوال على تنفيذ االتفاق بنف�سها �أو من خالل من تعينه لذلك.

املادة ()9

يجب على اللجنة يف حال رف�ض مقرتح الت�سوية املقدم من املطور� ،أو عدم متام الت�سوية
بالطرق الودية يف املدد امل�شار �إليها يف املادة ( )8من هذا القرار ،البت يف ت�سوية امل�شروع بقرار
نهائي م�سبب خالل مدة زمنية ال تتجاوز ثمانية ع�شر �شهر ًا من تاريخ �إحالته �إليها من اجلهة،
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وذلك طبق ًا للإجراءات والو�سائل املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة من القانون وهذا القرار.
وللجنة اتخاذ �أية و�سائل �أخرى حتقق م�صلحة امل�شروع.

املادة ()10

ال تخل �إجراءات الت�سوية الودية املن�صو�ص عليها باملادتني ( )8و( )9من هذا القرار بحق
اللجنة يف اتخاذ �أي من الإجراءات الوقتية والتحفظية الالزمة على امل�شروع والواردة يف املادة
( )8من القانون.

املادة ()11

ت�سري �أحكام قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة
 1971فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص يف القانون وهذا القرار ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامهما.

املادة ()12

للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف القطاع العقاري ومدققي
احل�سابات واجلهات احلكومية لإعداد التقارير الالزمة �أو ح�ضور اجتماعاتها بهدف اال�سرت�شاد
ب�آرائهم دون �أن يكون لهم حق الت�صويت يف اللجنة.

املادة ()13

مع مراعاة املادة ( )4من هذا القرار ،ت�صدر قرارات اللجنة م�سببة وب�أغلبية الآراء ويف
املوعد املحدد لنظر النزاع على �أن توقع من الرئي�س والأع�ضاء.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ومبثابة حكم ق�ضائي وذلك بعد و�ضع ال�صيغة التنفيذية عليها
من ق�سم كتاب حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية ،ويجوز الطعن فيها �أمام حمكمة التمييز خالل
ع�شرة �أيام من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة الر�سمية.

املادة ()14

للجنة �أن تقوم بت�صحيح ما وقع يف قراراتها من �أخطاء مادية �أو ح�سابية من تلقاء نف�سها �أو
بنا ًء على طلب من �أ�صحاب ال�ش�أن ،على �أن يتم الت�صحيح على ن�سخة القرار الأ�صلية ويوقع عليه
رئي�س اللجنة ،ويجوز لأ�صحاب ال�ش�أن التقدم بطلب تف�سري ما قد يقع يف القرار من غمو�ض،
ويعترب التف�سري ال�صادر عن ذات اللجنة مكم ًال للقرار ال�صادر منها يف هذا ال�ش�أن.

املادة ()15

ال يجوز لأي ع�ضو �أن يح�ضر �أو ي�شرتك يف �أعمال اللجنة عند بحث �أي مو�ضوع �إذا كان طرف ًا
فيه �أو له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو �إذا كان قريب ًا لأحد الأطراف بالن�سب �أو امل�صاهرة
حتى الدرجة الرابعة� ،أو وكي ًال له يف �أعماله اخلا�صة �أو ممث ًال قانوني ًا له ،ويف جميع الأحوال
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يتعني على ع�ضو اللجنة �أن ي�صرح عن �أي من هذه احلاالت حال وجودها.

املادة ()16

يكون �إخطار �أطراف الت�سوية بالقرارات التي ت�صدرها اللجنة بوا�سطة �أمانة �سر اللجنة
�أو �أية جهة �أخرى يحددها الوزير وذلك مبوجب كتاب م�سجل بعلم الو�صول �أو ب�أي من الو�سائل
الإلكرتونية املقررة التي ي�صدر الوزير قرار ًا بتنظيمها.

املادة ()17

يخ�ص�ص للجنة اعتماد مايل كاف من ميزانية الوزارة ،وذلك مل�ساعدتها على القيام
مبهامها وخا�صة �أعمال اخلربة ومكاف�آت �أع�ضاء اللجنة من غري الق�ضاة.

املادة ()18

على وكيل الوزارة ل�شئون العدل تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره
يف اجلريدة الر�سمية.

						
�صدر بتاريخ 29 :ربيع الآخر 1436هـ
الـمـ ــواف ـ ـ ــق 18 :ف ـب ــراي ـ ــر 2015م

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
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وزارة التنمية االجتماعية

قرار رقم ( )4ل�سنة 2015
ب�ش�أن الترخي�ص ب�إن�شاء ح�ضانة االن�شراح

وزيرة التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون الطفل ال�صادر بالقانون رقم ( ) 37ل�سنة ،2012
وعلى القرار رقم ( )11ل�سنة  2014ب�ش�أن �إن�شاء دور احل�ضانة ،املعدل بالقرار رقم ()46
ل�سنة .2014
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة التنمية االجتماعية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيرخ�ص ب�إن�شاء ح�ضانة االن�شراح ملدة �سنتني حتت قيد رقم (/2د ح.)2015/

مادة ()2

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزيرة التنمية االجتماعية
فــائقة بنت �سـعيد ال�ص ــالح
�صدر في 13 :ربيع الآخر 1436هـ
الـمـوافـق 2 :ف ـب ـ ــرايـ ـ ـ ــر 2015م
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وزارة التنمية االجتماعية

قرار رقم ( )5ل�سنة 2015
ب�ش�أن الترخي�ص ب�إن�شاء ح�ضانة �سار

وزيرة التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون الطفل ال�صادر بالقانون رقم ( )37ل�سنة ،2012
وعلى القرار رقم ( )11ل�سنة  2014ب�ش�أن �إن�شاء دور احل�ضانة ،املعدل بالقرار رقم ()46
ل�سنة .2014
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة التنمية االجتماعية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيرخ�ص ب�إن�شاء ح�ضانة �سار ملدة �سنتني حتت قيد رقم (/3د ح.)2015/

مادة ()2

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزيرة التنمية االجتماعية
فـائقة بنت �ســعيد ال�صـ ــالح
�صدر في 13 :ربيع الآخر 1436هـ
المـوافــق 2 :ف ـب ــرايـ ـ ـ ـ ــر 2015م
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وزارة التنمية االجتماعية

قرار رقم ( )6ل�سنة 2015
ب�ش�أن تعيين مجل�س �إدارة م�ؤقت لنادي كونكان �سينجرز

وزيرة التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 1989وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )18ل�سنة  1990ب�ش�أن الرتخي�ص بت�سجيل نادي كونكان �سينجرز,
وعلى النظام الأ�سا�سي لنادي كونكان �سينجرز،
وا�ستناد ًا �إلى مذكرة �إدارة دعم املنظمات الأهلية امل�ؤرخة  2014/11/12والثابت فيها
خمالفات وجتاوزات النادي للمواد ( )46،39،38،33،32من املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 ،1989وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س �إدارة للنادي،
وعم ًال بن�ص املادة ( )23من املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989امل�شار �إليه،
و�ضمان ًا حل�سن �سري العمل بنادي كونكان �سينجرز،
وبنا ًء على عر�ض الوكيل امل�ساعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُي نّعي جمل�س �إدارة م�ؤقت لنادي كونكان �سينجرز ملدة ثمانية �أ�شهر برئا�سة ال�سيد/
 WALTER NARONHAوع�ضوية كل من:
MOISES NORBERT COUTINHO -1
STEVEN TITUS THOMAS DSOUZA -2
REAUBEN TITUS FRANKLINE D SOUZA -3
ROBERT FERNANDES -4
JOEL PAUL D'SA -5
VINCENT ELVIS DURANDO -6
LEO FERNANDES -7
ARUN CASTELINO -8
RICO BRAGANZA -9

19

20

العدد - 3197 :الخميس  19فبراير 2015

مادة ()2

يكون للمجل�س امل�ؤقت االخت�صا�صات املقررة ملجل�س الإدارة وفق ًا لأحكام قانون اجلمعيات
والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،1989والنظام الأ�سا�سي للنادي.

مادة ()3

على القائمني بالعمل يف النادي �أن يبادروا بت�سليم جمل�س الإدارة امل�ؤقت جميع �أموال النادي
و�سجالته ودفاتره وم�ستنداته .

مادة ()4

ُي ِع ُّد جمل�س الإدارة امل�ؤقت تقرير ًا يقدم لوزارة التنمية االجتماعية ب�ش�أن �أو�ضاع النادي،
مت�ضمن ًا �أموره املالية خالل العامني املا�ضيني ومقرتحاته لإ�صالحه وتطوير وتنظيم العمل به
وفق ًا لأحكام القانون والنظام الأ�سا�سي امل�شار �إليهما وذلك خالل �أربعة �أ�شهر من تاريخ العمل
بهذا القرار.

مادة ()5

يدعو جمل�س الإدارة امل�ؤقت اجلمعية العمومية �إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة
باملادة ( )1من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة ،و�أن يعر�ض عليها تقرير ًا
مف�ص ًال عن حالة النادي ،وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�سة ذاتها
بعد اتخاذ الإجراءات الخا�صة بتر�شيح �أع�ضاء مجل�س الإدارة وفق ًا لأحكام القانون والنظام
الأ�سا�سي الم�شار �إليهما.

مادة ()6

على وكيل وزارة التنمية االجتماعية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ
ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر في 16 :ربيع الآخر 1436هـ
المـوافــق 5 :ف ـب ــرايـ ـ ـ ـ ــر 2015م

وزيرة التنمية االجتماعية
فــائقة بنت �سـعيد ال�صــالح
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وزارة ال�صناعة والتجارة

�إعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين
�إعالن رقم ( )85ل�سنة 2015
ب�ش�أن تحويل �شركة ذات م�سئولية محدودة
�إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه ال�شركة
ذات امل�سئولية املحدودة امل�سماة (الأنامل احلريرية للخياطة ذ.م.م) ،امل�سجلة مبوجب القيد
رقم  ،20856والتي متار�س ن�شاط َم ْ�ش َغل لت�صميم و�إنتاج املالب�س ب�أنواعها ،طالبة حتويلها
بفرعيها �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،نظر ًا لتنازل ال�شريكة عائ�شة حممد جرب الدو�سري عن
جميع ح�ص�صها يف ال�شركة لل�شريكة فوزية حممد عبداهلل الكواري ،وعلى �أنْ ي�صبح ا�سم ال�شركة
التجاري �شركة (الأنامل احلريرية للخياطة �ش�.ش.و) ملالكتها فوزية حممد عبداهلل الكواري،
وبر�أ�سمال مقداره خم�سون �ألف ( )5.000دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة
وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )86ل�سنة 2015
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة (�إدلب للمقاوالت �ش�.ش.و)
وتحويلها لم�ؤ�س�سة فردية

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه �شركة
ال�شخ�ص الواحد امل�سماة (�إدلب للمقاوالت �ش�.ش.و) ،ملالكتها طيبة عبدالر�سول ح�سن يو�سف
ال�سكايف ،امل�سجلة مبوجب القيد رقم  ،87575طالبة �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفيتها وحتويل كافة
فروعها ايل م�ؤ�س�سة فردية ،وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون
( )21ل�سنة .2001
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة
وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم ( )87ل�سنة 2015
ب�ش�أن تحويل فروع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه ال�سيدة/
�أمرية بلة ق�سم اهلل حممد احلاج ،مالكة امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماة (جموهرات كل النا�س)،
امل�سجلة مبوجب القيد رقم  ،88420طالب ًة تغيري ال�شكل القانوين للفرعني الأول والثاين من
امل�ؤ�س�سة �إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة ،وذلك ب�إدخال ال�سيد �إبراهيم �سعيد حممد �آدم،
�شريك ًا يف ال�شركة ،و�أنْ ي�صبح ا�سم ال�شركة التجاري (جموهرات كل النا�س ذ.م.م) ،وبر�أ�سمال
مقداره ع�شرون �ألف ( )20.000دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة
وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )88ل�سنة 2015
ب�ش�أن تحويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد/
مرزوق �سلمان �أحمد خ�ضري ،مالك امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماة (ور�شة احلمراء) ،امل�سجلة مبوجب
القيد رقم  ،11264طالب ًا تغيري ال�شكل القانوين للفرع ال�سابع من امل�ؤ�س�سة امل�سمى (احلمراء
ملواد البناء) ،امل�سجل مبوجب القيد رقم � ،7-11264إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة ،وذلك
ب�إدخال بينو بول بيرت� ،شريك ًا يف ال�شركة ،و�أنْ ي�صبح ا�سم ال�شركة التجاري (احلمراء ملواد
البناء ذ.م.م) ،وبر�أ�سمال مقداره ع�شرون �ألف ( )20.000دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات
امل�ؤ ِّيدة وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )89ل�سنة 2015
ب�ش�أن تحويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد/
رحمت ح�سن موغلي كرا�شي ،مالك امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماة (موغلي التجارية) ،امل�سجلة
مبوجب القيد رقم  ،649والتي متار�س �أن�شطة ا�سترياد وت�صدير وبيع املواد الغذائية وامل�شروبات
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ماعدا امل�شروبات الكحولية ،وا�سترياد وت�صدير وبيع علف احليوانات والدواجن والطيور،
وا�سترياد وت�صدير وبيع ِّ
املنظفات واملط ِّهرات املنزلية ،طالب ًا حتويلها �إلى �شركة ذات م�سئولية
حمدودة ،وذلك ب�إدخال ال�سيد /ح�سن علي حممد �أ�سد اهلل� ،شريك ًا يف ال�شركة ،و�أنْ ي�صبح
ا�سم ال�شركة التجاري (�شركة كي �إت�ش �أند �إم التجارية ذ.م.م ،)K H & M Trading Co. W.L.L
وبر�أ�سمال مقداره ع�شرون �ألف ( )20.000دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة
وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )90ل�سنة 2015
ب�ش�أن تخفي�ض ر�أ�سمال �شركة
(فين�شر كابيتال بنك �ش.م.ب  -مقفلة)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه ال�شركة
امل�ساهمة البحرينية املقفلة امل�سماة (فين�شر كابيتال بنك �ش.م.ب مقفلة) ،امل�سجلة مبوجب
القيد رقم  ،58222طالب ًة تخفي�ض ر�أ�سمالها من مائتني وخم�سني مليون ( )250,000,000دوالر
�أمريكي �إلى مائة وت�سعني مليون ( )190,000,000دوالر �أمريكي ،موزعة �إلى 190,000,000
�سهم ،قيمة ال�سهم الواحد  1دوالر.
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة
وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )91ل�سنة 2015
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية �شركة
(�آي�س �سبوت �سيرف�سز كومباني ذ.م.م)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب
املحامي ح�سني النها�ش وم�شاركوه (حماماة وا�ست�شارات قانونية) ،نيابة عن مالكي ال�شركة ذات
امل�سئولية املحدودة امل�سماة (�آي�س �سبوت �سريف�سز كومباين ذ.م.م) ،امل�سجلة مبوجب القيد رقم
 ،77184طالب ًا �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�سجل
التجاري ،وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
.2001
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة
وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم ( )92ل�سنة 2015
ب�ش�أن انتهاء اعمال ت�صفية
�شركة (بي بي �إي دي لال�ستثمار �ش�.ش.و)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب كي
بي �إم جي فخرو ،مفيد ًا �أنه بنا ًء على قرار �شركة ال�شخ�ص الواحد امل�سماة (بي بي �إي دي
لال�ستثمار �ش�.ش.و) امل�سجلة مبوجب القيد رقم  ،65908واململوكة ل�شركة (بحرين بي �إنتجريتد
ديفيلومبنت ليمتد) ،ت�صفية �شركة (بي بي �إي دي لال�ستثمار �ش�.ش.و) اختياري ًا ،فقد طلب
ت�صفية ال�شركة اختياري ًا وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون ()21
ل�سنة .2001
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة
وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )93ل�سنة 2015
ب�ش�أن انتهاء اعمال ت�صفية
(�آر �سي بي �إف لال�ستثمار �ش�.ش.و)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب كي
بي �إم جي فخرو ،مفيد ًا �أنه بناء على قرار �شركة ال�شخ�ص الواحد امل�سماة (�آر �سي بي �إف
لال�ستثمار �ش�.ش.و) ،امل�سجلة مبوجب القيد رقم  ،65911واململوكة ل�شركة (�آر �سي بي �إف
�إنف�ستمنت ليمتد) ت�صفية ال�شركة اختياري ًا ،فقد طلب ت�صفية ال�شركة اختياري ًا وفق ًا لأحكام
قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون ( )21ل�سنة .2001
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة
وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )94ل�سنة 2015
ب�ش�أن تحويل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سادة/
جرانت ثورنتون عبدالعال ،نيابة عن ال�سيد� /سليمان داود املنفي� ،صاحب �شركة ال�شخ�ص
الواحد امل�سماة (�سليمان داود العقارية �ش�.ش.و) ،امل�سجلة مبوجب القيد رقم  ،87384طالبني
تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة �إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة ،وذلك ب�إدخال ال�سيدة /هدى
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عبداهلل حممد ال�شمري� ،شريكة بال�شركة ،وبر�أ�سمال مقداره مائتان وخم�سون �ألف ()250.000
دينار بحريني ،و�أنْ ي�صبح اال�سم التجاري لل�شركة (�شركة �سليمان داود العقارية ذ.م.م).
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة
وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )95ل�سنة 2015
ب�ش�أن نقل ملكية �شركة ذات م�سئولية محدودة
�إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب �سلمان
�صليبيخ وم�شاركوه (حمامون وم�ست�شارون قانونيون) ،نيابة عن مالكي ال�شركة ذات امل�سئولية
املحدودة امل�سماة (ريحة العطور ذ.م.م) ،امل�سجلة مبوجب القيد رقم  ،68363طالبني حتويلها
�إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،بعد تنازل ال�سيد� /أحمد �إبراهيم �أحمد عن كامل ح�ص�صه �إلى
ال�سيد /كابيل كانا ،وبر�أ�سمال مقداره مائتان �ألف ( )200.000دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة
وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )96ل�سنة 2015
ب�ش�أن تحويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه امل�ؤ�س�سة
الفردية امل�سماة (مداخل ال�سفر وال�سياحة) ،ملالكتها فاطمة مريزا علي عبداهلل ،امل�سجلة
مبوجب القيد رقم  ،77445طالب ًة حتويل الفرع رقم ( )4منها امل�سمى (الربيع لل�سفر وال�سياحة)
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة ،وبر�أ�سمال مقداره ع�شرون �ألف ( )20.000دينار بحريني،
وبا�سم كل من �أحمد من�صور مريزا حمد وح�سن عبداحل�سني �إبراهيم �س َّباع.
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة
وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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ملخ�ص عقد
�شركة جيو �سونك ان�سبك�شن اند مارين للخدمات ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة جيو �سونك ان�سبك�شن اند مارين للخدمات ذ.م.م
رقم القيد83063 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/10/24 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :معاينة ودرا�سة نتائج فح�ص اللحام.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 50.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  22مبنى  42طريق  302احلد جممع 103
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني اجلن�سية)
 -1عمار ح�سن �أحمد حممد
عدد احل�ص�ص ( )25قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )2500الن�سبة ()%5
(بحريني اجلن�سية)
 -2ح�سن �أحمد علي حممد
عدد احل�ص�ص ( )475قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )47500الن�سبة ()%95
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
 -1عمار ح�سن �أحمد حممد
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
 -2ح�سن �أحمد علي حممد
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
(بحريني اجلن�سية)
 -1عمار ح�سن �أحمد حممد
(بحريني اجلن�سية)
 -2ح�سن �أحمد علي حممد
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ملخ�ص عقد
�شركة امل�سبار لال�ست�شارات ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة امل�سبار لال�ست�شارات ذ.م.م
رقم القيد92052 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/23 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :تقدمي خدمات ا�ست�شارية �صناعية وتوفري املعلومات ،وا�ست�شارات تنمية النظم
الإدارية ،وخدمات تهيئة ونظم املعلومات.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  105مبنى  743طريق  831ال�سناب�س جممع 408
هاتف34505828 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�أردين اجلن�سية)
 -1عدنانا حممود حممد م�سعد
عدد احل�ص�ص ( )98قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )9800الن�سبة ()%49
(بحريني اجلن�سية)
� -2سامل علي حممد احلميقاين
عدد احل�ص�ص ( )102قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )10200الن�سبة ()%51
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(�أردين اجلن�سية)
عدنان حممود حممد م�سعد
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
(�أردين اجلن�سية)
عدنان حممود حممد م�سعد
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ملخ�ص عقد
�شركة بوابة �صنعاء للكمبيوتر ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة :بوابة �صنعاء للكمبيوتر ذ.م.م
رقم القيد92054 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/23 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�سترياد وت�صدير وبيع �أجهزة الكمبيوتر وم�ستلزماته.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  11مبنى و 1233طريق � 421سلماباد جممع 704
هاتف39311119 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1عبدالرحمن �سعيد �سامل با�سامل (ميني اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )32قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )3200الن�سبة ()%16
(ميني اجلن�سية)
 -2ماجد �صالح علي باحيدره
عدد احل�ص�ص ( )32قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )3200الن�سبة ()%16
(ميني اجلن�سية)
 -3خالد �سعيد �سامل با�سامل
عدد احل�ص�ص ( )34قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )3400الن�سبة ()٪17
 -4حممد عبدالر�ضا كاظم فردان (بحريني اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )102قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
حممد عبدالر�ضا كاظم فردان
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
املدير العام
(بحريني اجلن�سية)
حممد عبدالر�ضا كاظم فردان
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ملخ�ص عقد
�شركة �صادق ديوين التجارية �ش.م.ب مقفلة
�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
ا�سم ال�شركة� :شركة �صادق ديواين التجارية �ش.م.ب مقفلة
رقم القيد32089 :
تاريخ الت�أ�سي�س1994/6/27 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�سترياد وت�صدير وبيع جميع املواد الغذائية ،وا�سترياد وت�صدير وبيع الأدوات
والأواين واللوازم املنزلية واملواقد والأفران ،وا�سترياد وت�صدير وبيع املالب�س اجلاهزة ،وا�سترياد
وت�صدير وبيع املالب�س اجلاهزة ،وا�سترياد وت�صدير وبيع املنتجات اجللدية مبا يف ذلك الأحذية
وال�شنط اليدوية ،وبيع م�ستح�ضرات التجميل ،و�إدارة وتطوير املمتلكات اخلا�صة.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 1000.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة :مبنى  713طريق  3420املاحوز جممع 334
هاتف39648787 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1ا�سكندر حممد �صادق خليل ديواين (بحريني اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )250000قيمة احل�صة (� )1إجمايل احل�ص�ص ( )250000الن�سبة ()%25
� -2سمري حممد �صادق خليل ديواين (بحريني اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )250000قيمة احل�صة (� )1إجمايل احل�ص�ص ( )250000الن�سبة ()%25
� -3شاي�ستا حممد �صادق خليل ديواين (بحريني اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )250000قيمة احل�صة (� )1إجمايل احل�ص�ص ( )250000الن�سبة ()٪25
(بحريني اجلن�سية)
 -4حممد �صادق خليل ديواين
عدد احل�ص�ص ( )250000قيمة احل�صة (� )1إجمايل احل�ص�ص ( )250000الن�سبة ()٪25
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
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املخولون بالتوقيع:
� -1سمري حممد �صادق خليل ديواين (بحريني اجلن�سية)
(بحريني اجلن�سية)
 -2حممد �صادق خليل ديواين
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
(بحريني اجلن�سية)
 -1حممد �صادق خليل ديواين
� -2سمري حممد �صادق خليل ديواين (بحريني اجلن�سية)
 -3ا�سكندر حممد �صادق خليل ديواين (بحريني اجلن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوي التوقيع (منفرد)
�شريك ومدير
�شريك ومدير

العدد - 3197 :الخميس  19فبراير 2015

ملخ�ص عقد
�شركة �أملنيوم �إك�سرب�س ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة� :أملنيوم �إك�سرب�س ذ.م.م
رقم القيد92059 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/23 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ت�صنيع ت�شكيالت الديكورات وواجهات املباين من الأملنيوم ،و�صناعة الأبواب
والنوافذ واخلزائن ونحوها من الأملنيوم.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 50.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة :مبنى ب 1888طريق  5233را�س زويد جممع 952
هاتف 17252929 :و � 36665682ص.ب5821 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية اجلن�سية)
� -1أمينة حممد �شريف حممود		
عدد احل�ص�ص ( )490قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )24500الن�سبة ()%49
(بحريني اجلن�سية)
 -2عبداحلميد اياد عبداحلميد اخلطيب
عدد احل�ص�ص ( )510قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )25500الن�سبة ()%51
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
 -1عبداحلميد اياد عبداحلميد اخلطيب (بحريني اجلن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفردة)
(بحرينية اجلن�سية)
� -2أمينة حممد �شريف حممود
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
(بحرينية اجلن�سية)
� -1أمينة حممد �شريف حممود
 -2عبداحلميد اياد عبداحلميد اخلطيب (بحريني اجلن�سية)

Director
Director

31

32

العدد - 3197 :الخميس  19فبراير 2015

ملخ�ص عقد
�شركة �سام�سوجن جلف للإلكرتونيات
م.م.ح  -فرع �شركة �أجنبية
فرع ل�شركة �أجنبية

ا�سم ال�شركة� :شركة �سام�سوجن جلف للإلكرتونيات م.م.ح  -فرع �شركة �أجنبية
رقم القيد92038 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/22 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :مكاتب متثيلية لل�شركات.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 25.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  720مبنى  125طريق  1702املنطقة الدبلوما�سية جممع 317
هاتف36666984 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
�سام�سوجن اخلليج للإلكرتونيات م.م.ح (�إماراتية اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )0قيمة احل�صة (� )0إجمايل احل�ص�ص ( )0الن�سبة ()%0
جمموع ن�سبة امللكية ()%0
املخولون بالتوقيع:
(كوري جنوبي اجلن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
وكجوج يوون
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
General Manager
(كوري جنوبي اجلن�سية)
وكجوج يوون
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ملخ�ص عقد
�شركة بك�سن للدعاية والإعالن ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة بك�سن للدعاية والإعالن ذ.م.م
رقم القيد92036 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/21 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :دعاية و�إعالن.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  103مبنى  79طريق  2802ال�سيف جممع 428
هاتف 17749121 :و 36760101
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1عبداهلل علي عبداهلل الب�ستكي (بحريني اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )1قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )50الن�سبة ()%0.25
(بحريني اجلن�سية)
 -2معاذ عبداهلل علي علي
عدد احل�ص�ص ( )399قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )19950الن�سبة ()%99.75
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
معاذ عبداهلل علي علي
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
(بحريني اجلن�سية)
معاذ عبداهلل علي علي

33

34

العدد - 3197 :الخميس  19فبراير 2015

ملخ�ص عقد
�شركة ايه بروبرتيز �ش�.ش.و
ملالكها ال�شيخ عبداهلل بن ال�شيخ را�شد بن خليفة �آل خليفة
�شركة ال�شخ�ص الواحد

ا�سم ال�شركة� :شركة ايه بروبرتيز �ش�.ش.و ملالكها ال�شيخ عبداهلل بن ال�شيخ را�شد بن خليفة �آل
خليفة
رقم القيد92042 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/22 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :بيع و�شراء العقارات حل�ساب املن�ش�أة وال ي�سمح با�ستثمار �أموال الغري يف هذا
املحال من غري موافقة امل�صرف املركزي.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 250.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  191مبنى  3550طريق  2849ال�سيف جممع 428
هاتف 17580382 :و 39520900
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
ال�شيخ عبداهلل بن ال�شيخ را�شد بن خليفة �آل خليفة (بحريني اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )5000قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )250000الن�سبة ()%100
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
 -1ال�شيخ عبداهلل بن ال�شيخ را�شد بن خليفة �آل خليفة (بحريني اجلن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -2ال�شيخ را�شد خليفة حمد �آل خليفة

(بحريني اجلن�سة) م�ستوى التوقيع (منفرد)

�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
(بحريني اجلن�سية)
 -1ال�شيخ را�شد خليفة حمد �آل خليفة
 -2ال�شيخ عبداهلل بن ال�شيخ را�شد بن خليفة �آل خليفة (بحريني اجلن�سية)
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ملخ�ص عقد
�شركة �إ�س �إن �إ�س القاب�ضة �ش.م.ب مقفلة
�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

ا�سم ال�شركة� :شركة �إ�س �إن �إ�س القاب�ضة �ش.م.ب مقفلة
رقم القيد92037 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/21 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة� :شركة قاب�ضة ملجموعة �شركات جتارية و�صناعية �أو خدمات.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 250.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  201مبنى  113طريق  383املنامة جممع 316
هاتف 17531576 :و 17531574
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1عبداملنعم حممد قا�سم ال�شرياوي (بحريني اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )2500قيمة احل�صة (� )1إجمايل احل�ص�ص ( )2500الن�سبة ()%1
 -2فهد عبداملنعم حممد ال�شرياوي (بحريني اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )247500قيمة احل�صة (� )1إجمايل احل�ص�ص ( )247500الن�سبة ()%99
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
فهد عبداملنعم حممد ال�شرياوي
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
Director
 -1عبداملنعم حممد قا�سم ال�شرياوي (بحريني اجلن�سية)
Director
(بحريني اجلن�سية)
 -2حافظ علي حممد حاجيه
Director
 -3فهد عبداملنعم حممد ال�شرياوي (بحريني اجلن�سية)

35

36

العدد - 3197 :الخميس  19فبراير 2015

ملخ�ص عقد
�شركة �إن �إ�س � 15ش�.ش.و ملالكتها
�شركة �إن �إ�س العقارية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �إن �إ�س � 15ش�.ش.و ملالكتها �شركة �إن �إ�س العقارية ذ.م.م
رقم القيد92049 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/22 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :بيع و�شراء العقارات حل�ساب املن�ش�أة وال ي�سمح با�ستثمار �أموال الغري يف هذا
املجال من غري موافقة امل�صرف املركزي ،و�إدارة وتطوير املمتلكات اخلا�صة.
ر�أ�سمال ال�شركة العيني261650 :
عنوان ال�شركة� :شقة  2مبنى  22طريق  58ال�سيف جممع 436
هاتف17200025 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية اجلن�سية)
�شركة ان ا�س العقارية ذ.م.م
عدد احل�ص�ص ( )261650قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )0الن�سبة ()%100
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
يو�سف عبداهلل حممد تقي
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
Managing Director
(بحريني اجلن�سية)
يو�سف عبداهلل حممد تقي
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ملخ�ص عقد
�شركة كاليربجر ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة :كاليربجر ذ.م.م
رقم القيد92056 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/23 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :مطعم للوجبات ال�سريعة.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  1مبنى  3354طريق  2845ال�سيف جممع 428
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية اجلن�سية)
 -1ال�شيخة نور بنت را�شد بن خليفة �آل خليفة
عدد احل�ص�ص ( )4قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )200الن�سبة ()%1
 -2نور انرتبرا�سييز القاب�ضة �ش�.ش.و ملالكتها ال�شيخة نور بنت را�شد �آل خليفة (بحرينية اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )396قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )19800الن�سبة ()%99
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
		 م�ستوى التوقيع (منفردة)
ال�شيخة نور بنت را�شد بن خليفة �آل خليفة (بحرينية اجلن�سية)
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
ال�شيخة نور بنت را�شد بن خليفة �آل خليفة (بحرينية اجلن�سية)
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ملخ�ص عقد
�شركة بالف�ست � 2ش�.ش.و ملالكتها
�شركة بالف�ست �ش�.ش.و
�شركة ال�شخ�ص الواحد

ا�سم ال�شركة� :شركة بالف�ست � 2ش�.ش.و ملالكتها �شركة بالف�ست �ش�.ش.و
رقم القيد92062 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/23 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :بيع و�شراء الأوراق املالية (�أ�سهم و�سندات) حل�ساب ال�شركة فقط.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 50.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  2008مبنى  2648طريق  5720جزر �أمواج جممع 257
هاتف16030646 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
�شركة بالف�ست �ش�.ش.و ملالكتها �شركة الإت�صاالت الفل�سطينية (بحرينية اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )1000قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )50000الن�سبة ()%100
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(فل�سطيني اجلن�سية)
� -1سالمة �ساجي �سالمة خليل
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(فل�سطيني اجلن�سية)
 -2عمار عبداملنعم فوزي عكر
م�ستوي التوقيع (منفرد)
� -3صبيح بن طاهر بن دروي�ش امل�صري (�سعودي اجلن�سية)
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
Director
(فل�سطيني اجلن�سية)
� -1سالمة �ساجي �سالمة خليل
Chairman
� -2صبيح بن طاهر بن دروي�ش امل�صري (�سعودي اجلن�سية)
Vice Chairman
(فل�سطيني اجلن�سية)
 -3عمار عبداملنعم فوزي عكر
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ملخ�ص عقد
�شركة الدرعية للمالب�س ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة :الدرعية للمالب�س ذ.م.م
رقم القيد92065 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/24 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�سترياد وت�صدير وبيع املالب�س اجلاهزة.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة :مبنى  725طريق  77جرداب جممع 729
هاتف 17000290 :و  39407007فاك�س17000390 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي اجلن�سية)
Balbir Singh Bal -1
عدد احل�ص�ص ( )98قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )9800الن�سبة ()%49
� -2سلوى مبارك عبداهلل الدو�سري (بحرينية اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )102قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )10200الن�سبة ()%51
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (جمتمع)
(هندي اجلن�سية)
Balbir Singh Bal -1
م�ستوى التوقيع (منفردة)
� -2سلوى مبارك عبداهلل الدو�سري (بحرينية اجلن�سية)
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
رئي�س جمل�س املديرين
� -1سلوى مبارك عبداهلل الدو�سري (بحرينية اجلن�سية)
(هندي اجلن�سية)
Balbir Singh Bal -2
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ملخ�ص عقد
�شركة �سكوربل�س لال�ست�شارات الرتبوية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �سكوربل�س لال�ست�شارات الرتبوية ذ.م.م
رقم القيد92066 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/24 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :م�ست�شارون يف �شئون الدرا�سات الرتبوية.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  421مبنى  125طريق  1702املنطقة الدبلوما�سية جممع 317
هاتف 17589981 :و 36332113
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي اجلن�سية)
 -1كمال كلواين
عدد احل�ص�ص ( )100قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )5000الن�سبة ()%25
(�سنغافوري اجلن�سية)
 -2ريتو كالواين
عدد احل�ص�ص ( )300قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )15000الن�سبة ()%75
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي اجلن�سية)
 -1كمال كلواين
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(�سنغافوري اجلن�سية)
 -2ريتو كالواين
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
 -1ريتو كالواين
 -2كمال كلواين

(�سنغافوري اجلن�سية)
(هندي اجلن�سية)

Director
Director
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ملخ�ص عقد
�شركة كرم البحرين التجارية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة كرم البحرين التجارية ذ.م.م
رقم القيد92067 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/24 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�سترياد وت�صدير وبيع الأدوات والأواين واللوازم املنزلية واملواقد والأفران.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  24مبنى د 2487طريق  2165جد علي جممع 721
هاتف34579987 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
( بنغايل اجلن�سية)
Ali Akbar Eunus Bepari -1
عدد احل�ص�ص ( )34قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )3400الن�سبة ()%17
(بنغايل اجلن�سية)
 -2كندكار حممد حبيب اهلل
عدد احل�ص�ص ( )64قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )6400الن�سبة ()%32
(بحريني اجلن�سية)
� -3أحمد خان حممد �أكرب
عدد احل�ص�ص ( )102قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
( بنغايل اجلن�سية)
Ali Akbar Eunus Bepari
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
Managing Director
( بنغايل اجلن�سية)
Ali Akbar Eunus Bepari
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ملخ�ص عقد
�شركة حركات ت�ضامن بحرينية لأ�صحابها
حممد ح�سني حبيب اجلبوري و�شريكه
�شركة ت�ضامن

ا�سم ال�شركة� :شركة حركات ت�ضامن بحرينية لأ�صحابها حممد ح�سني حبيب اجلبوري و�شريكه
رقم القيد83417 :
تاريخ الت�أ�سي�س2012/12/5 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة� :صالة لألعاب الت�سلية والرتفيه ،وا�سترياد وت�صدير وبيع �ألعاب الأطفال و�أدوات
الزخرفة والزينة للمنا�سبات ،وبيع املواد الغذائية وال�شروبات ماعدا امل�شروبات الكحولية.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة :مبنى �684أ طريق  1511مدينة حمد جممع 1215
هاتف39744483 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1م�صطفى ح�سن �إبراهيم ح�سن (بحريني اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )40قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )4000الن�سبة ()%20
(بحريني اجلن�سية)
 -2حممد ح�سني حبيب اجلبوري
عدد احل�ص�ص ( )160قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )16000الن�سبة ()%80
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
حممد ح�سني حبيب اجلبوري
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
مدير
(بحريني اجلن�سية)
حممد ح�سني حبيب اجلبوري
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ملخ�ص عقد
بحرين ب�سكت�س ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة :موندليز بحرين ب�سكت�س ذ.م.م
رقم القيد92068 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/24 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة� :إمكتب لإدارة م�صنع حتت الت�أ�سي�س.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  113مبنى  283طريق  1704املنطقة الدبلوما�سية جممع 317
�ص.ب20517 :
هاتف 17533183 :و  17533182فاك�س17533185 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(فرجني �آيلندز اجلن�سية)
 -1كزوميوم �أ�سيت�س ليمتد
عدد احل�ص�ص ( )1قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )50الن�سبة ()%0.25
 -2كادبوري �شوب�س �أوفر �س�سي�س ليمتد (بريطانية اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )399قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )19950الن�سبة ()%99.75
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي اجلن�سية)
 -1في�شال تيكو
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(نيوزلندي اجلن�سية)
Terrence Allan Denton -2
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بريطاين اجلن�سية)
 -3ت�شارلز مارتن كني
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
Director
(هندي اجلن�سية)
 -1في�شال تيكو
Director
(بريطاين اجلن�سية)
 -2ت�شارلز مارتن كني
Director
(نيوزلندي اجلن�سية)
Terrence Allan Denton -3
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ملخ�ص عقد
�شركة م�صنع حيدر لأعمال اخل�شبية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة :م�صنع حيدر لأعمال اخل�شبية ذ.م.م
رقم القيد6861 :
تاريخ الت�أ�سي�س1961/6/28 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :دهن و�صباغة الأثاث ،و�إنتاج الإثاث واملوبليات.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة :مبنى  819طريق � 415سلماباد جممع 704
�ص.ب22663 :
هاتف39460428 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني اجلن�سية)
� -1أحمد حيدر �أمان اهلل ح�سني
عدد احل�ص�ص ( )100قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )10000الن�سبة ()%50
(بحريني اجلن�سية)
 -2حبيب حيدر �أمان اهلل ح�سني
عدد احل�ص�ص ( )100قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )10000الن�سبة ()%50
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
 -1حبيب حيدر �أمان اهلل ح�سني
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
� -2أحمد حيدر �أمان اهلل ح�سني
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
Director
(بحريني اجلن�سية)
 -1حبيب حيدر �أمان اهلل ح�سني
Director
(بحريني اجلن�سية)
� -2أحمد حيدر �أمان اهلل ح�سني
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ملخ�ص عقد
�شركة وي�سرتن لينك تريدينغ ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة وي�سرتن لينك تريدينغ ذ.م.م
رقم القيد92075 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/24 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :مكاتب القوم�سيون (تاجر بالعمولة) ،وخدمات توزيع وترويج العينات
التجريبية.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  32مبنى  1195طريق  5124املنامة جممع 351
هاتف 39476011 :و 39467017
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية اجلن�سية)
 -1رمي روب راج بايل
عدد احل�ص�ص ( )40قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )4000الن�سبة ()%20
(بحريني اجلن�سية)
 -2نادر جا�سم حممد النجار
عدد احل�ص�ص ( )160قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )16000الن�سبة ()%80
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفردة)
(بحرينية اجلن�سية)
 -1رمي روب راج بايل
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
 -2نادر جا�سم حممد النجار
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
 -1نادر جا�سم حممد النجار
 -2رمي روب راج بايل

(بحريني اجلن�سية)
(بحرينية اجلن�سية)
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ملخ�ص عقد
�شركة ام ا�س فارماة فين�شرز القاب�ضة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة :ام ا�س فارماة فين�شرز القاب�ضة ذ.م.م

رقم القيد92078 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/12/24 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة� :شركة قاب�ضة ملجموعة �شركات جتارية و�صناعية �أو خدمات.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 250.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  619مبنى  125طريق  1702املنطقة الدبلوما�سية جممع 317
هاتف16500500 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية اجلن�سية)
 -1جرين بي فينت�شرز ذ.م.م
عدد احل�ص�ص ( )2500قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )125000الن�سبة ()%50
(بحرينية اجلن�سية)
� -2شركة ام ا�س فارما ذ.م.م
عدد احل�ص�ص ( )2500قيمة احل�صة (� )50إجمايل احل�ص�ص ( )125000الن�سبة ()%50
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(�أردين اجلن�سية)
 -1منجد منري �سختيان
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(�أردين اجلن�سية)
 -2قي�س منجد منري �سختيان
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(�أردين اجلن�سية)
 -3غياث منري ر�ضا �سختيان
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(م�صري اجلن�سية)
 -4ع�صام فاروق ح�س�سني حممد
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(�أردين اجلن�سية)
 -5مغيث غياث منري �سختيان
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
نائب رئي�س جمل�س املديرين
(�أردين اجلن�سية)
 -1منجد منري �سختيان
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 -2في�صل غياث منري �سختيان
 -3منري غياث منري �سختيان
 -4قي�س منجد منري �سختيان
 -5ع�صام فاروق ح�س�سني حممد
التنفيذي
 -6منى غياث منري �سختيان
 -7غياث منري ر�ضا �سختيان

(�أردين اجلن�سية)
(�أردين اجلن�سية)
(�أردين اجلن�سية)
(م�صري اجلن�سية)
(�أردنية اجلن�سية)
(�أردين اجلن�سية)

ع�ضو جمل�س املديرين
ع�ضو جمل�س املديرين
ع�ضو جمل�س املديرين
ع�ضو جمل�س املديرين  /املدير
ع�ضو جمل�س املديرين
ع�ضو جمل�س املديرين
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�إعالنات �إدارة �أموال القا�صرين
�إعالن 2015/9

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى حممد علي �إبراهيم عبداحلي من �سكنة بني
جمرة ويحمل رقم �سكاين � ،610114808أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2015/2/8 :م

�إعالن 2015/10

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى خليل �إبراهيم جا�سم ا�ضرابوه من �سكنة واديان
ويحمل رقم �سكاين � ،860305791أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2015/2/8 :م

�إعالن 2015/11

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى حممد عنرت حممد وادي من �سكنة الرفاع
الغربي ويحمل رقم �سكاين � ،780611241أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2015/2/8 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
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�إعالن 2015/13

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى يو�سف فهد جا�سم حممد ال�شماع من �سكنة
مدينة حمد ،ويحمل رقم �سكاين � ،570122783أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم
طلب ًا كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2015/2/8 :م

�إعالن 2015/14

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى عي�سى حممد عبداهلل عتيق ال �سبيت من �سكنة
املحرق ويحمل رقم �سكاين � ،490001262أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2015/2/8 :م

�إعالن 2015/16

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى �ضياء حممد �إبراهيم را�شد البنعلي من �سكنة
عراد ويحمل رقم �سكاين � ،611101696أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2015/2/8 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

�إعالن 2015/17

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفاة فاطمة ال�سيد �إبراهيم طاهر علوي من �سكنة
بوري وحتمل رقم �سكاين � ،820404225أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركتها ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفاة املذكورة ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2015/2/8 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
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�إعالن 2015/18

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى حممود علي ح�سني علي ال�شعلة من �سكنة مدينة
حمد ويحمل رقم �سكاين � ،710504268أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2015/2/8 :م

�إعالن 2015/19

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى �صابر عبدالمنعم عبداللطيف دروي�ش من �سكنة
مدينة عي�سى ويحمل رقم �سكاني � ،551105135أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم
طلب ًا كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2015/2/8 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

�إعالن 2015/20

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى عرفات �سعيد عبداملح�سن فخر من �سكنة الديه
ويحمل رقم �سكاين � ،690017774أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2015/2/8 :م

�إعالن 2015/26

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى بني بخ�ش يو�سف مراد �شاه حافظ من �سكنة
مدينة عي�سى ويحمل رقم �سكاين � ،580309789أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم
طلب ًا كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2015/2/8 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
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�إعالن 2015/40

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى �سعد ح�سن �سيف خمي�س من �سكنة مدينة حمد
ويحمل رقم �سكاين � ،490032974أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2015/2/16 :م

�إعالن 2015/35

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى حممد مكي حممد مكي من �سكنة كرزكان
ويحمل رقم �سكاين � ،630110581أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2015/2/16 :م

�إعالن 2015/36

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى ر�ضا عبداهلل �سعود �شهاب من �سكنة دم�ستان
ويحمل رقم �سكاين � ،660030497أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2015/2/16 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

�إعالن 2015/37

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى عبدالرحمن حمد جا�سم البنعلي من �سكنة
عراد ،ويحمل رقم �سكاين � ،470002409أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2015/2/16 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
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�إعالن 2015/23

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفاة �أني�سة �إ�سحاق غلوم علي حممد من �سكنة مدينة
حمد وحتمل رقم �سكاين � ،800300300أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركتها ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفاة املذكورة ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2015/2/16 :م

�إعالن 2015/34

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى كمال فتيخ فليح عجاج من �سكنة الرفاع الغربي
ويحمل رقم �سكاين � ،620131292أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2015/2/16 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

�إعالن 2015/48

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى عبدالقدو�س عبدالغفار عبداهلل فرج من �سكنة
الب�ستني ويحمل رقم �سكاين � ،520115686أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2015/2/16 :م

�إعالن 2015/47

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى توفيق �إبراهيم حممد نور من �سكنة الب�ستني
ويحمل رقم �سكاين � ،630125309أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2015/2/16 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
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�إعالن 2014/329

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى حممد مريزا عبداحل�سني نوح من �سكنة املنامة
ويحمل رقم �سكاين � ،740806645أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2015/2/16 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

�إعالن 2015/44

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى حمد را�شد حمد املطلق من �سكنة مدينة عي�سى
ويحمل رقم �سكاين � ،490034810أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2015/2/16 :م

�إعالن 2015/45

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفاة جنيبة ال�سيد حم�سن �شرف من �سكنة جدحف�ص
وحتمل رقم �سكاين � ،400017547أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركتها ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفاة
املذكورة ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2015/2/16 :م

�إعالن 2015/43

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى علي �إبراهيم حمد امل�ضحكي من �سكنة الب�سيتني
ويحمل رقم �سكاين � ،390103497أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى املذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2015/2/16 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
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�إعالن 2015/41

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على املتوفى عامر حممد عامر العامر من �سكنة مدينة
عي�سى ويحمل رقم �سكاين � ،440001501أو يدعي ب�إرث �أو دين يف تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها يف هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى املذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه متكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.
حرر في2015/2/16 :م

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
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�إعالنات �إدارة المحاكم
رقم الدعوى 3/4396/2014/14

تبليغ باحل�ضور

املدعي :حممد يعقوب كمال( ،بحريني اجلن�سية) – رقمه ال�شخ�صي .4000011247 /بوا�سطة
وكيله �صالح حممد يعقوب كمال /رقمه ال�شخ�صي  ،640062636العنوان �شقة  34مبنى 1191
طريق  1429جممع  914الرفاع الغربي .املدعى عليه /عبداهلل يعقوب عبداهلل كمال( ،بحريني
اجلن�سية)� .إدارة �أموال القا�صرين �إدارة املحاكم .مو�ضوع الدعوى� /إدارة الوقف.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى للمدعى عليه املذكور ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني
وكيال له ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  2015/2/16ف�إن املحكمة �سوف ت�سري غيابيا
مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف.

رقم الدعوى 9/3260/2014/14

قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى

تبليغ باحل�ضور

املدعية /م�سكينة �أخرت( ،هندية اجلن�سية) رقمها ال�شخ�صي .850421713 /املدعى عليه/
علي حممد خان .الرقم ال�شخ�صي .G3819973 /اجلن�سية /هندي .مو�ضوع الدعوى /طلب
الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى للمدعى عليه املذكور اعاله ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو
يعني وكيال له ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الأربعاء  2015/3/18ف�إن املحكمة �سوف ت�سري
غيابيا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف حيث �ستكون اجلل�سة للتحقيق.

رقم الدعوى 3/4396/2014/14

قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الثانية

تبليغ باحل�ضور

املدعي :حممد يعقوب كمال( ،بحريني اجلن�سية) – رقمها ال�شخ�صي .4000011247 /بوا�سطة
وكيله �صالح حممد يعقوب كمال /رقمه ال�شخ�صي  ،640062636العنوان �شقة  34مبنى 1191
طريق  1429جممع  914الرفاع الغربي .املدعى عليه /عبداهلل يعقوب عبداهلل كمال( ،بحريني
اجلن�سية)� .إدارة �أموال القا�صرين �إدارة املحاكم .مو�ضوع الدعوى� /إدارة الوقف.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى للمدعى عليه املذكور اعاله ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو
يعني وكيال له ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الأربعاء  2015/2/11ف�إن املحكمة �سوف ت�سري
غيابيا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف.

قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى
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رقم الدعوى 6/4081/2014/14

تبليغ باحل�ضور

املدعية� /إميان علي عبداهلل ملك (بحرينية اجلن�سية) رقمها ال�شخ�صي.630775510 /
بوا�سطة وكيلتها املحامية زهرة خلف /رقمها ال�شخ�صي  560204442العنوان فيال  271طريق
 3710جممع � 537شارع البديع .املدعى عليه /جواد حممد يو�سف �أوان بري دين( ،بحريني
اجلن�سية) .مبنى  212طريق  3905جممع  339املنامة .مو�ضوع الدعوى /نفقة متعة.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى للمدعى عليه املذكور اعاله ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو
يعني وكيال له ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الأربعاء 2015/2/25م ف�إن املحكمة �سوف ت�سري
غيابيا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف.

رقم الدعوى 7/127/2015/15

قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى
تبليغ باحل�ضور

امل�ست�أنف /عبدالعزيز بن مرعي بن حارث العمري�( ،سعودي اجلن�سية) .امل�ست�أنف �ضدها/
�إميان حممد حممد عمر (م�صرية اجلن�سية) .مو�ضوع الدعوى� /إلغاء القرار احلكم ال�سابق.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية ال�شرعية ال�سنية الأولى للم�ست�أنف �ضدها املذكورة اعاله
ب�أنه �إذا مل حت�ضر �أو يعني وكيال له ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء 2015/3/3م ف�إن
املحكمة �سوف ت�سري غيابيا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف حيث �ستكون اجلل�سة للتحقيق.

قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية ال�شرعية ال�سنية الأولى
رقم الدعوى 6/5585/2014/14
تبليغ باحل�ضور

املدعي :حممد ملى معذى حامت (�سورية اجلن�سية) رقمها ال�شخ�صي .691029547 /مبنى 16
طريق  255جممع  502بوابة 1500حدائق املن�صور  7املدعى عليه /كرمي ايتوين .جن�سيتها/
�أملانية -رقمه ال�شخ�صي � .710442556شقة  16مبنى  264طريق  2804جممع  428ال�سيف.
مو�ضوع الدعوى /نفقة العدة ومنع ال�سفر.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى للمدعى عليه املذكور اعاله ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو
يعني وكيال له ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الأربعاء  2015/3/11ف�إن املحكمة �سوف ت�سري
غيابيا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف.

قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى
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رقم الدعوى 7/292/2015/14

تبليغ باحل�ضور

املدعي :ماربيل مينانو روا .جن�سيتها /فلبينية – رقمها ال�شخ�صي .780943422 /مبنى 633
طريق  6123جممع  561اجلنبية .املدعى عليه /رونالدو روا (فلبيني اجلن�سية) جمهورية
الفلبني تكلوبان .مو�ضوع الدعوى /ف�سخ عقد الزواج.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الثانية للمدعى عليه املذكور اعاله ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو
يعني وكيال له ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/3/5ف�إن املحكمة �سوف ت�سري
غيابيا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف.

رقم الدعوى 9/4720/2014/14

قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى

تبليغ باحل�ضور

املدعي� :سلطان �سامل عبداهلل عبداللطيف( ،بحريني اجلن�سية) .رقمه ال�شخ�صي/
 .580127508املدعى عليها� /آمباي باجن كراتون .اجلن�سية /تايلندية .مو�ضوع الدعوى /طلب
الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى للمدعى عليها املذكورة ب�أنه �إذا مل حت�ضر �أو تعني
وكيال له ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الأربعاء  2015/2/25ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقها
غيابيا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف.

رقم الدعوى 9/279/2014/14

قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى

تبليغ باحل�ضور

املدعية :لولوة فوزي عبدالرحمن الدو�سري( ،بحرينية اجلن�سية) .رقمها ال�شخ�صي/
 930406508بوا�سطة  -وكيلها /فوزي عبدالرحمن مهنا الدو�سري .ورقمه ال�شخ�صي
 – 600117855/العنوان  /مبنى  523طريق  3314جممع  933الرفاع ال�شرقي .املدعى عليه/
فهد عو�ض عي�سى ال�صالح .اجلن�سية� /سعودي – العنوان  /اململكة العربية ال�سعودية /اخلرب.
مو�ضوع الدعوى /طلب الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى للمدعى عليه املذكور ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني
وكيال له ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  2015/3/2ف�إن املحكمة �سوف ت�سري غيابيا مبا
يق�ضي به ال�شرع احلنيف.

قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�سنية الأولى
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رقم الدعوى ال�شرعية 6/3985/2013/14
تبليغ باحل�ضور

املدعي :نبيل �أحمد عبدالهادي ح�سن الب�صري .رقمه ال�شخ�صي 821107968 :جن�سيته بحريني.
مبنى  1688طريق  1421جممع  604القرية .املدعى عليها :ب�شرى البكري .جن�سيتها :مغربية.
رقمها ال�شخ�صي  .781223520 :جمهول العنوان
مو�ضوع الدعوى  :طلب ف�سخ عقد الزواج.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية ( الدائرة اجلعفرية ) للمدعى عليها املذكورة ب�أنها �إذا مل
حت�ضر �أو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد 2015/4/26م  ،ف�إن املحكمة
�سوف ت�سري بحقه غيابيا مبا يقت�ضي به ال�شرع احلنيف.

رقم الدعوى 6/04386/2014/14

ق�ضاة املحكمة الكربى اجلعفرية ال�شرعية الثانية

تبليغ باحل�ضور

املدعي� :إبراهيم ح�سن مكي يو�سف .رقمه ال�شخ�صي .710706740 :جن�سيته :بحريني .مبنى
 ،2038طريق  ،1941دم�ستان  .1019املدعى عليها :كوثر عبد القادر بن جبلو وندية .رقم
جوازها .1962072 LE :جن�سيتها :مغربية .اململكة املغربية ،الزنقه  10جتزئة  2الدولة ظهر
اخلمي�س فا�س .مو�ضوع الدعوى :طلب الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى (الدائرة اجلعفرية) للمدعى عليها املذكورة �أعاله ب�أنه
�إذا مل حت�ضر �أو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يـوم الأربعاء  ،2015/03/15ف�إن
املحكمة �سوف ت�سري بحقها غيابي ًا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف.

قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى  -الدائرة اجلعفرية
رقم الدعوى 9/5798/2014/14
تبليغ باحل�ضور

املدعي :ا�سماعيل غالم ح�سني �شري حممد .رقمه ال�شخ�صي .660105772 :جن�سيته :بحريني.
بوا�سطة وكيله املحامي نايف حمد �أحمد نا�صر اجلنيد .املدعى عليها :مرمي �سفاية .رقمها
ال�شخ�صي .850929369 :جن�سيتها :مغربية .جمهولة العنوان .مو�ضوع الدعوى :طلب الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى (الدائرة اجلعفرية) للمدعى عليها املذكورة �أعاله ب�أنه
�إذا مل حت�ضر �أو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يـوم الأربعاء  ،2015/03/18ف�إن
املحكمة �سوف ت�سري بحقها غيابي ًا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف.

قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى  -الدائرة اجلعفرية

العدد - 3197 :الخميس  19فبراير 2015

رقم الدعوى 9/489/2015 /14

تبليغ باحل�ضور

املدعية /عروبه علي بزبوز� .شقة  1مبنى  8طريق  201جممع  102احلد .وجن�سيتها� /سورية.
املدعى عليه  /ها�شل زايد مبارك الكبي�سي .مبنى  1984طريق  943جممع  109احلد .وجن�سيته
 /بحريني .مو�ضوع الدعوى  /النفقة.
تعلن املحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الثانية للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو
يعني وكيال له ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء املوافق  2015/2/24ف�إن املحكمة �سوف
ت�سري بحقه غيابيا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف.

رقم الدعوى 5/5739/2014/14

قا�ضي املحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الثانية
تبليغ باحل�ضور

املدعية /ملى معدي حامت .اجلن�سية � /سورية .بوا�سطة وكيلتها .املدعى عليه  /كرمي ايتوين.
اجلن�سية  /املاين .مو�ضوع الدعوى  /متديد �إقامة.
تعلن املحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الثالثة للمدعى عليه املذكور انه اذا مل يح�ضر يف جل�سة
يوم الأربعاء 2015/3/11م �أو يوكل من ينوب عنه باحل�ضور ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقه
ح�ضوري ًا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف ليعلم.

رقم اال�ستئناف 9/3077/2014/03
رقم الدعوى 5/12667/2012/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الثالثة
تبليغ باحل�ضور

امل�ست�أنف  :فخريه فرج عبا�س �إبراهيم  ،العنوان :مبنى  907طريق  1314جممع  ، 913امل�ست�أنف
�ضده :املكتب اال�ست�شارى للم�شاريع الهند�سية  ،جمهول العنوان .الطلبات -:قبول اال�ستئناف
�شك ًال  ،ويف املو�ضوع الغاء ما جاء باحلكم امل�ست�أنف وجميع الطلبات ال�سابقة� ،إلزام امل�ست�أنف
�ضده بامل�صاريف الر�سوم و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف �ضده املذكور �أعاله باحل�ضــور بنف�سه
�أو بوكيل عنه جلل�سة يوم الأربعاء  2015/3/11ليعلم.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة
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رقم اال�ستئناف 6/1308/2014/03
رقم الدعـ ــوى1/3580/2013/02 :

تبليغ باحل�ضور

امل�ست�أنفة� :شركة جالل العايل و�أوالده �ش.م.ب (مقفلة)  ،وكيله  :املحامية  /جليلة ال�سيد� ،إدارة
املحاكم ،امل�ست�أنف �ضده� :أحمد �شايف كمال ،جمهول العنوان .الطلبات -:قبول اال�ستئناف �شك ًال،
الق�ضاء بنق�ض احلكم امل�ست�أنف واحلكم للم�ست�أنفة بكافة طلباتها الواردة� ،إلزام امل�ست�أنف �ضده
بامل�صاريف الر�سوم و�أتعاب املحاماة.
لذاتعلن املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف �ضده املذكور �أعاله باحل�ض ـ ـ ــور
بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة 2015/3/11م ليعلم.

رقم اال�ستئناف 3/2646/2014/03
رقم الدعوى 6/14700/2013/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

امل�ست�أنفة� :شركة ناردين للعقارات بوا�سطة وكيلها املحامي /د .عبدالرحمن را�شد اخل�شرم.
امل�ست�أنف �ضده :بونيت بوباتالل دوالبهجي �ساجر� ,شقة  10الدور  14مبنى � 2أمواج ,املحرق.
الطلبات -1 :قبول اال�ستئناف �شكال لتقدميه يف امليعاد القانوين م�ستوفي ًا كافة �أ�شكاله القانونية.
� -2إلغاء حكم �أول درجة والق�ضاء جمدد ًا بف�سخ عقد البيع االبتدائي امل�ؤرخ يف 2008/3/13
ب�ش�أن ال�شقة رقم  10الدور  14م�شروع ز�أوية � , 2أمواج -3 .ت�ضمني امل�ست�أنف �ضده الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة وذلك عن درجتي التقا�ضي.
تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده املذكور �أعاله ب�أنه اذا مل
يح�ضر �أو يعني وكي ًال ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم ال�سبت  2015/3/24ف�إن املحكمة �سوف
ت�سري بحقه ح�ضوريا ليعلم.

رقم اال�ستئناف 6/2978/2013/03
رقم الدعوى 2/7693/2011/02

قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثانية

تبليغ باحل�ضور

امل�ست�أنفة� /شركة ما�سرت للإن�شاء وال�صيانة ،بوا�سطة الوكيل  /فا�ضل عبداهلل املديفع� .ضـد
امل�ست�أنف �ضدها� :شركة �سيديانينا ا�س دي ان بي ات�ش دي .طلبات اال�ستئناف� :أوال :قبول
اال�ستئناف �شكال لتقدميه يف امليعاد القانوين ال�صحيح م�ستوفيا لكافة �أو�ضاعه القانونية
ال�صحيحة .ثانيا :الق�ضاء ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف واحلكم جمددا ب�إلزام امل�ست�أنف �ضدها مببلغ
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قدره  81600/-دينار (واحد وثمانون �ألف و�ستمائة دينار بحريني)زائدا الفائدة القانونية
بواقع  %10من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .ثالثا�-إلزام امل�ست�أنف �ضدهما بامل�صاريف
والر�سوم ومقابل �أتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة لل�شركة امل�ست�أنف �ضدها باحل�ضور بنف�سها
�أو مبن ينوب عنه جلل�سة الأحد 2015/3/29م.

رقم اال�ستئناف 7/2857/2013/03
رقم الدعوى 4/11300/2013/02

قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الرابعة
تبليغ باحل�ضور

امل�ست�أنف /البنك الأهلي املتحد ،وكيله /املحامي -فا�ضل عبداهلل املديفع مكتب  401الطابق
الرابع  -مبنى برج الدبلومات – الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضده :حممد عي�سى املفيوح مبنى
� -1170شارع  – 3326جممع  .933طلبات اال�ستئناف� :أو ًال :بقبول اال�ستئناف �شكال .ثانيا :ويف
املو�ضوع ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به من رف�ض طلب الفوائد واحلكم جمدد ًا ب�إلزام
امل�ست�أنف �ضده ب�أن ي�ؤدي للم�ست�أنف الفوائد الت�أخريية على املبلغ املق�ضي به بال�سعر االتفاقي
بواقع � %6سنوي ًا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف 2013/6/18وحتى ال�سداد التام وت�أييد
احلكم امل�ست�أنف فيما عدا ذلك .ثالثا :ويف جميع االحوال ب�إلزام امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم و
امل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�ست�أنف �ضده باحل�ضور بنف�سه �أو مبن
ينوب عنه جلل�سة الأحد املوافق 2015/4/5م.

قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الرابعة

رقم الدعوى 4/19084/2014/02
تبليغ باحل�ضور

املدعي ، 850247322 SALAUDDIN RASHIDMIAH :مبنى � 560شارع ال�شيخ عبداهلل 304
املنامة  .املدعى عليها� /شركة متجر عمار �س.ت  ، 59442 :بوا�سطة املحامي  :عقيل ح�سن علي
مو�سى  610802828مبنى  / 12طريق / 3201جممع  / 332ال�سقية .الطلبات  -:مطالبات
عمالية.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعي �أعاله ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنه
باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد 2015/03/15م ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقه ح�ضوري ًا ليعلم.

قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى 4/21132/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعي� :أحمد ر�ضوان البيلى عبداحلميد بركات  ،840936443مبنى  361طريق  1905مكتب
 – 1001الدبوما�سية .املدعى عليه  ،EAGLE CITY MOTORS /مبنى  666طريق  99جممع
 814مدينة عي�سى .الطلبات  -:مطالبات عمالية .
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعي �أعاله ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنه
باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد 2015/03/15م ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقه ح�ضوري ًا ليعلم.

رقم الدعوى 7/18216/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
تبليغ باحل�ضور

املدعي :حممود �أحمد علي فرحان  780809416مبنى  2401طريق  341جممع  603مهزه.
املدعى عليها� /شركة البحرين للخر�سانة امل�سبوكه �س:ت  ، 8688مبنى  924طريق  231جممع
� 702سلماباد .الطلبات  -:مطالبات عمالية .
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليه �أعاله ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنه
باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني 2015/03/23م ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقه ح�ضوري ًا ليعلم.

رقم الدعوى 8/11892/2013/02 :

قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
تبليغ باحل�ضور

املدعــي :حممد �سلمان عبداهلل علي النطعي ،مبنى  3633طريق  755جممع  1205مدينة حمد.
املدعى عليها :ال�شركة العربية العاملية للخدمات ،مبنى  4016طريق  604 469القرية� .صفة
الدعوى :مطالب عماليـة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعي �أعاله ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنه
باحل�ضور جلل�سة الإثنني 2015/03/23م ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقه ح�ضوري ًا ليعلم.

رقم الدعوى 1/489 /2015/02

قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
تبليغ باحل�ضور

املــدعية :وزارة ال�صناعة والتجارة .املدعى عليها� :شركة نونو و وفن البحرين .رقم ال�سجل :
 .61755-1جمهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب طرد.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة �أعاله باحل�ضور بنف�سيها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2015/4/19لنظر الدعوى ليعلم

رقم الدعوى 1/489 /2015/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأولى

تبليغ باحل�ضور

املــدعية :وزارة ال�صناعة والتجارة .املدعى عليه :خليل �إبراهيم علي �شبيب .الرقم ال�شخ�صي:
 .490025870جمهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب ا�صدار جواز �سفر.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2015/4/19لنظر الدعوى ليعلم

رقم الدعـوى 3/18445/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأولى

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة �أوال للخر�سانة ذ.م.م .وكيله املحامي :عادل عبداهلل بوعلي .املدعى عليه� :شركة
�سنيور �إبراهيم للمقاوالت ذ.م.م .مبنى � 27شارع  336جممع  315املنامة� .صفـة الدعــوى:
االجراءات الوقتية والتحفظية.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد .2015/3/1

رقم الدعـوى 8/18434/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأولى

تبليغ باحل�ضور

املدع ــي  :بلدية املنطقة ال�شمالية .املدعى عليها� :شركة بيكا�سو اخلليج لالعالن .جمهول
العنوان� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليها املذكورة �أعاله باحل�ضور بنف�سها �أو
بوكيل عنها جلل�سة يوم الإثنني .2015/3/30

رقم الدعـوى2/12671/2014/02 :

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأولى

تبليغ باحل�ضور

املدع ــية :وزارة اال�سكان .املدعى عليه :وحيد را�شد حممد جا�سم الدو�سري .جمهول العنوان.
�صفـة الدعــوى :طلب اخالء.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد .2015/4/5

رقم الدعـوى 2/12671/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأولى

تبليغ باحل�ضور

املدع ــي� :إفتخار علي .املدعى عليه  :ندمي ا�صغر علي .الرقم ال�شخ�صي  .730207714جمهول
العنوان� .صفـة الدعــوى :طلب اخالء.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد .2015/3/8

رقم الدعوى 6/6608 /2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأولى

تبليغ باحل�ضور

املــدعية :ايتون اليكرتيك للت�صنيع ال�شرق الأو�سط �ش.م.م.املدعى عليها� :شركة جنرباي�س
املحدودة ذ.م.م .رقم ال�سجل  .1-48701 :جمهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها وقد
حددت جل�سة يوم الأحد  2015/3/8لنظر الدعوى ليعلم

رقم الدعوى 7/4305/2013/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأولى

تبليغ باحل�ضور

املــدعي :علي �أحمد علي احلداد وكيلته املحامية /زينب حممد ح�سني .مكتب املحامني � /إدارة
املحاكم .املدعى عليه :بدر نا�صر املطريي .جمهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2015/3/1لنظر الدعوى ،ليعلم .بورود الئحة تعديل الطلبات

رقم اال�ستئناف 4/3982/2014/03
رقم الدعوى 7/5014/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأولى

تبليغ باحل�ضور

امل�ست�أنف :البنك الأهلي املتحد .امل�ست�أنف �ضده :بيجو فاليا� .شقة  20مبنى  2134طريق 437
جممع � 407سلماباد .مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر من املحكمة ال�صغرى املدنية
العا�شرة يف رقم الدعوى .7/5014/2014/02
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تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للم�ست�أنف �ضده املذكور اعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وذلك جلل�سة يوم الأربعاء 2015/3/18م موعد نظر الدعوى.

رقم اال�ستئناف 6/3981/2014/03
رقم الدعوى 9/3617/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

امل�ست�أنف :البنك الأهلي املتحد .امل�ست�أنف �ضده :اميانويل جوياتتو ري�س .منزل  1440طريق 961
جممع  909الرفاع ال�شرقي.مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر من املحكمة ال�صغرى
املدنية العا�شرة يف رقم الدعوى 9/3617/2014/02
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للم�ست�أنف �ضده املذكور اعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وذلك جلل�سة يوم الأربعاء 2015/3/18م موعد نظر الدعوى.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 8/1757/2015/02
فتح دعوى تركة املتوفى
ال�سيد جميل ها�شم حممد التوبالين

تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة عن فتح دعوى تركة ال�سيد جميل ها�شم حممد التوبالين.
ورقمه ال�شخ�صي  .490043402فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي باية حقوق عليه
�أن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل من
يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الإثنني
2015/3/16م لنظر الدعوى.

رقم الدعوى 9/21839/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية :ال�شركة الوطنية للخر�سانة .املدعى عليه :ال�سيد �أنور ح�سن �سامل� /صاحب م�ؤ�س�سة
ال�شروق� .شقة  1مبنى  1006طريق  3221املنامة  .332مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن
ي�ؤدي للمدعية مبلغ  47353/500دينار ًا والر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
وذلك جلل�سة يوم الإثنني 2015/3/16م.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 6/20024/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعي� :ستاندرد ت�شارترد بنك .املدعى عليه :ملح اخلليج للمقاوالت .مبنى 43ج طريق 55
ال�سهلة ال�شمالية  .441مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ 35554/645
دينار ًا والر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
وذلك جلل�سة 2015/3/17م.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 2/2525/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة
خاتون عبد احل�سن �إبراهيم علي

تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة عن فتح دعوى تركة املتوفاة خاتون عبد احل�سن �إبراهيم
علي ،رقمها ال�شخ�صي  .570072182فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة �أو من يدعي ب�أية حقوق
عليه �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوما ،كما �أنه على كل من يف
ذمته دين للمتوفاة املذكورة �أن ي�شعر هذه املحكمة يف �أقرب فر�صة .وقد حددت املحكمة جل�سة
2015/3/22م لنظر الدعوى.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 5/13728/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى
�أحمد حممد عبدالرحيم رحيمي

تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة عن فتح دعوى تركة املتوفى �أحمد حممد عبدالرحيم
رحيمي ورقمه ال�شخ�صي  .350105936فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي باية حقوق
عليه �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الأحد
2015/3/22م لنظر الدعوى.

رقم الدعوى 5/16905/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :خالد ح�سن علي العايل .املدعى عليها� :شركة بوابة امواج �ش.م.ب مقفلة �شقة111
مبنى  1705طريق  403جممع  317املنطقة الدبلوما�سية .مو�ضوع الدعوى :تعيني حمكم يف
النزاع النا�شئ بني طريف التداعي.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة �أعاله باحل�ضور مبن ميثلها �أو
بوكيل عنها وذلك جلل�سة يوم الأحد 2015/3/22م.

رقم الدعوى 6/6673/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعي :فالح عبداحل�سن �أحمد ال�سرت�أوي .املدعى عليهما :م�صطفى �أحمد ال�شيخ نا�صر و�شركة
اخلليج الدولية لال�ستثمار ،بناية درمي  1مطتب رقم  33العدلية .مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعى
عليها مببلغ  31800/-دينار ور�سوم وم�صاريف الدعوى ومقابل �أتعاب املحاماه.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليهما املذكورين �أعاله باحل�ضور بنف�سيهما �أو
بوكيل عنها وذلك جلل�سة يوم الأحد 2015/3/22م.

رقم الدعوى 9/13418/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة بور�صة البحرين �ش.م.ب.م .املدعى عليها :املجموعة اخلليجية للمال �ش.م.ب.
�شقة  23مبنى � 680شارع  2811ال�سيف  .428مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعى عليها مببلغ
 145836/دينار ور�سوم وم�صاريف الدعوى ومقابل �أتعاب املحاماه.تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة �أعاله باحل�ضور مبن ميثلها �أو
بوكيل عنها وذلك جلل�سة يوم الأحد 2015/3/22م.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 7/13131/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى
علي طالب علي

تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة عن فتح دعوى تركة املتوفى علي طالب علي ،رقمه
ال�شخ�صي  .470106328فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي باية حقوق عليه �أن يبادر
بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل من يف ذمته
دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الأحد 2015/3/22م
لنظر الدعوى.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 8/19681/2014/02

فتح تركة املتوفى
عادل عي�سى حممد مراد

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى عادل عي�سى حممد مراد ،رقمه
ال�شخ�صي  .670106224فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي باية حقوق عليه �أن يبادر
بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل من يف ذمته
دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الثالثاء 2015/3/3
لنظر الدعوى.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 8/23357/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
يو�سف �أحمد حممد اجلازي

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى يو�سف �أحمد حممد اجلازي.
رقمه ال�شخ�صي .570006775 :فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوما ،كما �أنه على كل من يف ذمته
دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الإثنني 2015/3/2
لنظر الدعوى.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/20234/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى
�سعيد حممد نور اهلل

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة �سعيد حممد نور اهلل ،رقمه ال�شخ�صي
 .560121903فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي باية حقوق عليه �أن يبادر بتقدمي
دعوى لدى املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل من يف ذمته دين
للمتوفى �أن ي�شعراملحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الأحد  2015/3/1لنظر الدعوى

رقم الدعوى 6/559/2015/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية

فتـح دعوى تركـة املتوفاة
نورث كانيا اريان

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفاة نورث كانيا اريان ،رقمه
ال�شخ�صي  .480103801فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليها �أن يبادر
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوما ،كما �أنه على كل من يف ذمته دين
للمتوفاة �أن ي�شعر املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الإثنني  2015/2/23لنظر الدعوى.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعـوى 3/22205/2014/02
تبليغ باحل�ضور

املدع ــني :ورثة املتوفى عمر فاروق عبدالغني .وكيلهم املحامي زياد قيوجمي .املدعى عليه:
عبدالرحمن �صالح عبدالرحمن رقم الهوية � 1040804237سعودي اجلن�سية� .صفـة الدعــوى:
تعوي�ضات.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الأحد  2015/3/1ليعلم.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 2/19944/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
علوي ال�سيد حممد �سلمان ها�شم

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى علوي ال�سيد حممد �سلمان
ها�شم .الرقم ال�شخ�صي .510115578 :فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق
عليه �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوما ،كما �أنه على كل من
يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الإثنني
 2015/3/2لنظر الدعوى.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/1801/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة
�آمنة �سعد �سامل جملي

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفاة �آمنة �سعد �سامل جملي ،رقمها
ال�شخ�صي  .430023324فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة �أو من يدعي ب�أية حقوق عليها �أن يبادر
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوما ،كما �أنه على كل من يف ذمته دين
للمتوفاة املذكورة �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الثالثاء 2015/3/17
لنظر الدعوى.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 4/2359/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة
منال حممود عبدالرحمن عبداهلل

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفاة منال حممود عبدالرحمن
عبداهلل .الرقم ال�شخ�صي .790807408 :فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية
حقوق عليها �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوما ،كما �أنه
على كل من يف ذمته دين للمتوفاة �أن ي�شعر املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الإثنني
 2015/3/16لنظر الدعوى.

رقم الدعوى 5/165/2015/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية

فتـح دعوى تركـة املتوفى
حمد عامر عبداهلل ال�سلي�س العتيبي

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى حمد عامر عبداهلل ال�سلي�س
العتيبي .الرقم ال�شخ�صي .510113826 :فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية
حقوق عليه �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوما ،كما �أنه على كل
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الثالثاء
 2015/3/10لنظر الدعوى.

رقم الدعوى 5/23630/ 2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية

تبليغ باحل�ضور

املدعي  :فندق اخلليج .بوا�سطة وكيله املحامي  /عي�سى �إبراهيم حممد �سلمان .املدعى عليه /
رامي عبدالعظيم �أيوب .جمهول العنوان� .صفة الدعوى  :مطالبة دين
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/3/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 7/22170/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة اخلليج العقارية الأويل .بوا�سطة وكيله املحامي  /ا�سامة انور حممد املدعى
عليه /عي�سى حممد ح�سني غلوم .جمهول العنوان� .صفة الدعوى  :مطالبة دين.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
اخلمي�س  2015/3/5لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/23731/ 2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعي  :فادي �سعيد ميني .بوا�سطة وكيله املحامي /عبدالرحمن را�شد يو�سف اخل�شرم .املدعى
عليها� /شركة ايربو للخدمات التجاري .جمهول العنوان� .صفة الدعوى  :مطالبة دين.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني
 2015/3/9لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعـوى 6/20928/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدع ــي  :بي �إم �أي .وكليه املحامي  /فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�ساين .املدعى عليه :علي
�إبراهيم عبدالكرمي ح�سني ال�شبيب .جمهول العنوان� .صفـة الدعــوى� :إلزام املدعى عليه بدفع
مبلغ قدره  10589.102دينار ًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعه للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الإثنني .2015/3/9

رقم الدعـوى 9/20207/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدع ــي  :بنك البحرين للتنمية .وكليه املحامي  /نواف حممد يو�سف حممد ال�سيد .املدعى
عليها� :شركة مافكو للحديد .جمهول العنوان� .صفـة الدعــوى :مطالبة ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعه للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة الثالثاء .2015/3/3

رقم الدعـوى 2/15733/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدع ــية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية .وكليه املحامي  /عبدالرحمن يعقوب يو�سف
ال�شوملي .املدعى عليه الأول  :علي جعفر علي �أحمد �إ�سماعيل .جمهول العنوان� .صفـة الدعــوى:
مطالبة ديون.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعه للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الثالثاء .2015/3/3

رقم الدعـوى5/12000/2014/02 :

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
تبليغ باحل�ضور

املدع ــي� :ستاندرد ت�شارترد بنك .وكليه املحامي  /ح�سان علي �أحمد املحرقي املدعى عليه :
ح�سن عبداهلل ح�سني �إبراهيم حم�سن .جمهول العنوان� .صفـة الدعــوى :مطالبة ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعه للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الأحد .2015/3/1

رقم الدعـوى7/6342/2014/02 :

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة مركز البحرين للمجوهرات .وكليه املحامي /ح�سني علي حممد تقي .املدعى
عليها :داليا قطينة كانو .جمهول العنوان� .صفـة الدعــوى :مطالبة ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعه للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها جلل�سة يوم الأحد .2015/3/1

رقم الدعـوى 7/22573/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
تبليغ باحل�ضور

املدع ــي  :بيت التمويل الوطني .وكليه املحامي  /علي حممد ح�سن كمال الدين املدعى عليه :
 .JUSTINE SMITHجمهول العنوان� .صفـة الدعــوى :مطالبة ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعه للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الأحد .2015/3/1

رقم الدعـوى5/4026/2014/02 :

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
تبليغ باحل�ضور

املدع ــية� :شركة البطاقة (كارد كومباين) .وكيلتها :املحامية رباب العري�ض .املدعى عليه:
حممد عمر �سليمان �أحمد طلبه� .صفـة الدعــوى :ديون.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الثالثاء .2015/3/3

رقم الدعـوى2/1536/2015/02 :

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
تبليغ باحل�ضور

املدع ــية� :أ�سواق اخلليج الدولية .وكيلتها :رمي ح�سنني عبدالر�سول خلف .املدعى عليه :ريا�ض
جالريي� .صفـة الدعــوى :ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الأحد .2015/3/8

رقم الدعـوى7/892/2015/02 :

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
تبليغ باحل�ضور

املدع ــية� :صديق حممد عقيل عر�شي .وكيلتها :هدى �سعد �أحمد يو�سف .املدعى عليها :مطبعة
التخيل للطباعة والن�شر� .صفـة الدعــوى :ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها جلل�سة يوم الأحد .2015/3/8

رقم الدعـوى5/1171/2015/02 :

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
تبليغ باحل�ضور

املدع ــية :هيئة الكهرباء واملاء .وكيلتها :فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�ساين .املدعى عليها:
�شركة ا�س بروجيكت�س للمقاوالت� .صفـة الدعــوى :ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الأحد .2015/3/8

رقم الدعـوى5/21490/2014/02 :

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
تبليغ باحل�ضور

املدع ــية� :شركة عطية العربية للتجارة .وكيلتها :هدى �سعد �أحمد يو�سف .املدعى عليه :فهد
عبداهلل مبارك العامري ال�سبيعي� .صفـة الدعــوى :ديون.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الأحد .2015/3/8

رقم الدعـوى2/17546/2014/02 :

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدع ــية� :شركة عبداللطيف النا�صر .وكيلتها :عبداهلل �أحمد علي ال�سكران .املدعى عليه :تيمور
ر�ؤوف فوءاد جورج حم�ش� .صفـة الدعــوى :ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الأحد .2015/3/8

رقم الدعوى 6/1635/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� :شركة اي درايف لت�أجري ال�سيارات وكيلته املحامية اميان العرادي .مكتب املحامني
– ادارة املحاكم .املدعى عليه � /سعد عبدالرحيم البلو�شي .املدعى عليه املدخل /حم�سن
عبدالرحيم البلو�شي .جمهول الإقامة� .صفة الدعوى  /ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليهما املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
اخلمي�س 2015/3/5م لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 8/17316/2014/02

قا�ضي املحكمة املدنية الكربى الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :حمد ح�سني العبد وغريه وكيلهم املحامي عذال �صالح حمود العاكول .مكتب املحامني
– ادارة املحاكم .املدعى عليه الأول /رائد �صبحي �أحمد ظاهر ال�شمري .جمهول الإقامة� .صفة
الدعوى  /ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
2015/3/9م لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 8/19941/ 2014/02

قا�ضي املحكمة املدنية الكربى الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة �إبراهيم خليل كانو .بوا�سطة وكيلها املحامي /جميلة علي �سلمان �أحمد .املدعى
عليها� /شركة بي دي �سي بلو .جمهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالبة دين.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2015/3/9لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 6/11825/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :عبداهلل �سلمان �أحمد كيك�سو .بوا�سطة وكيلها املحامي /هدى �سعد �أحمد يو�سف.
املدعى عليها الأولى� /شركة ال اي ا�س للمقاوالت ال�شرق الأو�سط ذ م م .املدعى عليه الثاين/
لوكا لوريني .جمهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالبة دين.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليهما املذكورين ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني
 2015/3/9لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 4/20705/ 2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة جي بي زخرياد�س .بوا�سطة وكيلها املحامي  /قي�س حامت الزعبي .املدعى عليه /
حممد �أحمد علي ال�شراح .جمهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالبة دين.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2015/3/9لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 6/12702/ 2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية .بوا�سطة وكيلتها املحامية /ليلى عي�سى علي ح�سن
الب�صري .املدعى عليه الأول /ح�سني جا�سم حممد غلوم باقر .املدعى عليه الثاين  /جا�سم
حممد غلوم باقر .جمهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالبة دين
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليهما املذكورين �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2015/3/9لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 2/12699/ 2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية .بوا�سطة وكيلتها املحامية /ليلى الب�صري .املدعى
عليه  /عادل حمد خليفة �سعيد .جمهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالبة دين.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2015/3/9لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 7/12058/ 2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :خان جيها جنري حممد اكرب دودي .بوا�سطة وكيلة املحامي /عادل بوعلي .املدعى عليه:
حممد من�صور حممد جميل�1237 .890700788 /أ طريق  37جممع  933البحري� .صفة
الدعوى  :مطالبة دين.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2015/3/9لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 7/15445/ 2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :بنك البحرين للتنمية .بوا�سطة وكيلها املحامي  /نواف حممد يو�سف حممد ال�سيد.
املدعى عليه الثالث  /عبا�س يو�سف ح�سن حممد .املدعى عليه الرابع  /يعقوب يو�سف ح�سن.
جمهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالبة دين.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليهما املذكور�ست �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنني  2015/3/9لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 6/6673/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :فالح عبداحل�سن �أحمد ال�سرت�أوي .املدعى عليهما :م�صطفى �أحمد ال�شيخ نا�صر و�شركة
اخلليج الدولية لال�ستثمار ،بناية درمي  1مطتب رقم  33العدلية .مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعى
عليها مببلغ  31800/-دينار ور�سوم وم�صاريف الدعوى ومقابل �أتعاب املحاماه.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليهما املذكورين �أعاله باحل�ضور بنف�سهما �أو
بوكيل عنهما وذلك جلل�سة يوم الأربعاء 2015/2/11م.

رقم الدعوى 7/7975/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة نادر للتجارة .املدعى عليها� :شركة �سوبا �سيف البحرين� .شقة  9مبنى 514
�شارع  2810جممع  328املنامة .مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعى عليها مببلغ  39849/527دينار ًا
ور�سوم وم�صاريف الدعوى ومقابل �أتعاب املحاماه.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة �أعاله باحل�ضور مبن ميثلها �أو
بوكيل عنها وذلك جلل�سة يوم الأربعاء 2015/3/4م.

رقم الدعوى 9/6047/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية :ملي�س �إبراهيم ح�سن �سلمان احل�صار .املدعى عليها� :شركة امناء للخدمات واحللول
التعليمية والتدريبية .مبنى  3452طريق  3876جممع � 1038صدد .مو�ضوع الدعوى� :إلزام
املدعى عليها مببلغ  70000/-دينار ور�سوم وم�صاريف الدعوى ومقابل �أتعاب املحاماه.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة �أعاله باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وذلك جلل�سة الأربعاء 2015/3/4م.

رقم الدعوى 9/17735/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعيان :م�صطفى عبد العزيز ابو غامن و هالة ابوبكر اني�س .املدعى عليها� :شركة نارودين
للعقارذ.م.م� .شقة  1مبنى  1210طريق  2113جممع  321املنامة .مو�ضوع الدعوى� :إلزام
املدعى عليها مببلغ  56660/-دينار ور�سوم وم�صاريف الدعوى ومقابل �أتعاب املحاماه.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة �أعاله باحل�ضور مبن ميثلها �أو
بوكيل عنها وذلك جلل�سة 2015/3/4م.

رقم الدعوى 5/20923/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعي� :أحمد �أ�سد اهلل علي �أ�سريي و�آخرين .املدعى عليه :عمار مريزا ح�سن �سلمان زايد� .شقة
 11مبنى  2491طريق  2832جممع � 428ضاحية ال�سيف .مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعى عليه
مببلغ  9000/-دينار ور�سوم وم�صاريف الدعوى ومقابل �أتعاب املحاماه.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
وذلك جلل�سة يوم الأربعاء 2015/3/11م.

رقم الدعوى 6/20122/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة اكتفي�س انرتنا�شونال لال�ست�شارات .املدعى عليها� :شركة �سيرب�س بلدجن ان ورد
كون�سرتك�شن كومباين �ش.ت � .63728شقة  297مبنى  911طريق  2381جممع  309املنامة.
مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعى عليها مببلغ  124421/-دينار ًا ور�سوم وم�صاريف الدعوى
ومقابل �أتعاب املحاماه.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة �أعاله باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وذلك جلل�سة يوم الأربعاء 2015/3/11م.

رقم الدعوى 9/21839/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعية :ال�شركة الوطنية للخر�سانة .املدعى عليه :ال�سيد �أنور ح�سن �سامل� /صاحب م�ؤ�س�سة
ال�شروق للمقاوالت واملظالت� .شقة  1مبنى  1006طريق  3221جممع  332املنامة .مو�ضوع
الدعوى� :إلزام املدعى عليها مببلغ  47,353.500دينار ور�سوم وم�صاريف الدعوى ومقابل
�أتعاب املحاماه.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
وذلك جلل�سة يوم الإثنني 2015/3/16م.

رقم الدعوى 2/8947/2013/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعية :لطيفة �سعدي مطلق ظاهر ال�شمري .املدعى عليه :حممد بن غازي بن �شباب الدعجاين.
جمهول العنوان .مو�ضوع الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ  50000/-دينار
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
وذلك جلل�سة الأحد 2015/3/15م.

رقم الدعوى 9/18643/2014/02

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعي :ح�سني حممد �أحمد ح�سن .املدعى عليها� :شركة الفكرية امل�ضافة الدارة املعرفة
القاب�ضة� .شقة  62مبنى  44طريق  1701جممع  314املنطقة الدبلوما�سية مو�ضوع الدعوى:
�إلزام املدعى عليها مببلغ  106000/-دينار ور�سوم وم�صاريف الدعوى ومقابل �أتعاب املحاماه.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة �أعاله باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وذلك جلل�سة الأحد 2015/3/15م.

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
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رقم اال�ستئناف 3/3604/2014/03
رقم الدعوى 7/10945/2013/02

تبليغ باحل�ضور

امل�ست�أنفة� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية .امل�ست�أنف �ضده� :أحمد يو�سف �أحمد املناعي.
�شقة  33مبنى  942طريق  3318جممع  333املنامة .مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر
من املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة يف رقم الدعوى .7/10945/2013/02
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للم�ست�أنف �ضده املذكور اعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وذلك جلل�سة يوم الأحد 2015/3/15م موعد نظر الدعوى.

رقم الدعـوى6/23537/2014/02 :

قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعـ ــية :ور�شة �أوال لت�صليح الثالجات واملكيفات .بوا�سطة وكيل املدعي املحامي �أ�سامة �أنور
حممد .مكتب  84بناية  254طريق  2007جممع  320احلورة .املدعى عليه :ريان فرنانديز.
مبنى � 3678شارع  14جممع  809مدينة عي�سى� .صفة الدعوى :مطالب عماليـ ــة.
تعلن �إدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها املذكورة �أعاله ب�أنها قد حددت اجتماع يوم الأحد
 2015/2/15لنظر الدعوى وليعلم

رقم الدعوى 5/16760/2014/02

قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها .املدعى
عليه .860430871- MUHAMMAD SALMAN KHAN :مبنى  414طريق  4462جممع .302
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  418/180دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم اخلمي�س
 2015/03/12لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 2/16669/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها .املدعى
عليه .770154590 Ansar mushtaq mushtaq :مبنى  2868طريق  243جممع � .302صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  196/830دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم اخلمي�س
 2015/03/12لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 8/15257/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها .املدعى
عليه :عبدالعزيز مبارك عبداهلل الناي�شة  .890712506مبنى  1337طريق  733جممع .607
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  576/884دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم اخلمي�س
 2015/03/12لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 5/20727/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها املدعى
عليه .761105433 SHAKER SALEH ALI :مبنى  729طريق  2954جممع � .1923صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  398/770دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم اخلمي�س
 2015/03/12لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 4/15763/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة بتلكو وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها املدعى عليه:
 .860430871 MUHAMMAD SALMAN KHANمبنى  485طريق  4418جممع � .1207صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  228/470دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم اخلمي�س
 2015/03/12لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 6/20069/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها .املدعى
عليه :جا�سيم �سامي جا�سيم حممد  .870601806مبنى  2882طريق  840جممع � .120صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  345/773دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم اخلمي�س
 2015/03/12لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 3/23208/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة بتلكو وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها املدعى عليه:
 .830905219 RASHID A.RAHMAN ABDULLA BURSHAIDمبنى  632طريق  711جممع
� .807صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  215/092دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
 2015/03/12لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 4/22731/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها .املدعى
عليه .670803405 ebrahim khalifa hamad :مبنى  337طريق  4011جممع � .240صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  470/286دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم اخلمي�س
 2015/03/12لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 8/20068/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها .املدعى
عليها .890307989 HANNAN ABDUL JALLIL MOHAMMED :مبنى  925طريق 3629
جممع � .236صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  342/140دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم اخلمي�س
 2015/03/12لنظر الدعوى ليعلم .

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى 5/20677/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها املدعى
عليه .760202486 william roberto south :مبنى  382طريق  3412جممع � .342صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  878/995دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم اخلمي�س
 2015/03/12لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 5/19433/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها املدعى
عليه .740250400 lea marie francisco labarete :العنــوان :مبنى  50طريق  3601جممع .336
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  85/807دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/03/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 5/15933/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة بتلكو وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها املدعى عليه:
جواهر علي �أحمد �شاهني  .860401375منزل  85طريق  57جممع � .1055صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  194/795دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/03/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 5/18086/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها املدعى
عليه .800475283 majeed kuniyil :مبنى  1774طريق  1628جممع � .916صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  194/677دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/03/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/15796/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة بتلكو وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها املدعى عليه:
� .1-61332 Eastern Consultancyشقة  51مبنى  160طريق  1703جممع � .317صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  289/362دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/03/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/21039/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها .املدعى
عليه� .670142298 RAJIV MALHOTRA :شقة  12مبنى  791طريق  4215جممع � .342صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  546/077دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/03/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 4/16802/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها .املدعى
عليه .601228324 CRESENCIO JR MANAGA FABIA :مبنى  655طريق  816جممع .308
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  200/130دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/03/10لنظر الدعوى ليعلم .

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى 1/15160/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها .املدعى
عليه� .721128610 TOMACITA TRINIDAD BALANQUITDAY :شقة  1مبنى  735طريق
 415جممع � . 204صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  217/140دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء
 2015/03/11لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 3/15996/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة بتلكو وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها .املدعى عليه:
ح�سن �أحمد جعفر  .880204311مبنى  4530طريق  1214جممع � .812صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  265/179دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء
 2015/03/11لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 6/19598/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري .بوا�سطة وكيلها .املدعى
عليه� .730937860 Susan Wentzel :شقة  61مبنى  1282طريق  4026جممع � .340صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  178/120دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2015/03/8لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 2/16218/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين .وكيلها /املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري .املدعى
عليها  /منال عنرب �سيد رجب الرفاعي .منزل  - 853طريق  - 3315جممع  – 333املنامة.
مو�ضوع الدعوى /طلب مبلغ قدره  67/335دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليها املذكورة �أعاله ب�أنها حددت جل�سة يوم
اخلمي�س 2015/3/12م لنظر الدعوى .

رقم الدعوى 2/5670/2011/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
تبليغ باحل�ضور

املــدعية� /شركة ح�سن وحبيب �أبناء حممود .وكيلها املحامي /خليل �أديب .مكتب املحامني -
�إدارة املحاكم .املدعى عليه /مطعم ال�شوكة الذهبية توفيق �أحمد �سلمان �أحمد (.)780402383
مبنى � 702شقة � 302شارع  5115جممع  351املنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  500/-دينار مع
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنه حددت جل�سة يوم
اخلمي�س 2015/3/5م لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 6/10389/2012/2

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
تبليغ باحل�ضور

املدعي :اليت لت�أجري ال�سيارات �س ت  29512/4وكيلها املحامي /علي جعفر اجلبل� ،إدارة
املحاكم – مكتب املحامني .املدعى عليها :مريي�سا ان ويب .جمهولة العنوان.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليها املذكورة �أعاله ب�أنها �أنهت حكم التحقيق
و حددت جل�سة 2015/3/4م للمرافعة ليعلم .

رقم الدعوى 5/4956/2012/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة بري للإ�ست�شارات الإدارية وكيلها املحامي ف�ؤاد قريني�س .مكتب املحامني � -إدارة
املحاكم .املدعى عليـه  :علي بن عبداهلل بن �سلمان النا�صر .الفار�س للأجنحة املفرو�شة �شقة
 805بناية  4933طريق  2466جممع  324اجلفري� .صفة الدعوى :طلب مبلغ 5000/-دينار مع
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنه حددت جل�سة يوم الأحد
2015/3/1م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى 3/4896/2011/2

تبليغ باحل�ضور

املدعي :فا�ضل حممد ح�سن البدو .وكيله املحامي /نبيل نا�صر الق�صاب .املدعى عليها :ون
جايل ويب�أون ( .)W736813جمهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ 400دينار مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليها املذكورة �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد 2015/3/1م لنظر الدعوى ليعلم

رقم الدعوى 4/12693/2012/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� /شركة ريفريا موتورز بوا�سطة وكيلها املحامي �أحمد النم�شان� .إدارة املحاكم مكتب
املحامني .املدعى عليها الأولى� /شجون للعبايات .املدعى عليها الثانية /ن�سرين عبداهلل �أحمد
( .)770603432جمهولتا العنوان� .صفة الدعوى /طلب مبلغ  2107/051دنانري مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليهما املذكورين �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 2/15425/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة �أو�سكار لت�أجري ال�سيارات .وكيلتها  /املحامية �سناء حممد قا�سم بوحمود .املدعى
عليه  /عبداهلل بن �صالح �صالح .مبنى  - 645طريق  - 3821جممع  338مو�ضوع الدعوى /
طلب مبلغ قدره  960/-دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها حددت جل�سة يوم
الإثنني 2015/3/2م لنظر الدعوى.

رقم الدعوى 2/12431/2010/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :زهري عبداللطيف عبدالوهاب وكيلته املحامية ن�سرين جا�سم� .إدارة املحاكم وزارة
العدل .املدعى عليه  /ح�سني عبداهلل �أحمد� .ص.ب  20510املنامة – مملكة البحرين� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ 4500/-دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها �أنهت حكم التحقيق و
حددت جل�سة الإثنني 2015/3/2م للمرافعة ليعلم .

رقم الدعوى 9/5676/2013/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية � /سفريات بيت ال�سفر .وكيلتها  /املحامي عبد الوهاب �أحمد كيك�سو .املدعى عليها
الأولى  /موطن العقارية .بناية منطق الطابق الثاين – مكتب رقم  26منطقة �سرتة – �شارع
ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح .مو�ضوع الدعوى  /طلب مبلغ قدره  2672/910دينار ًا مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها حددت جل�سة اخلمي�س
2015/3/5م لنظر الدعوى.

رقم الدعوى 7/4370/2013/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :ح�سني مهدي �صالح علي .مكتب املحامني – وزارة العدل .املدعى عليه عبدالغفور
باراكاتيل .بيت  1730طريق  1313املحرق � .213صفة الدعوى /طلب مبلغ  1470/-دينار ًا مع
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها �أعادة فتح الدعوى من
ال�شطب و حددت جل�سة يوم الثالثاء 2015/3/3م لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 6/9534/2012/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :م�صلح علي م�سعد ال�صيادي .وكيلته املحامية � /سهام نا�صر �صليبيخ .مكتب املحامني
– �إدارة املحاكم .املدعى عليها الأولى  /فريدة حاجى دار حممد .مبنى  2626ب طريق 443
جممع  704الدرة .املدعى عليه الثاين /عبداملجيد مراد حممد البلو�شي مبنى  1043طريق
 1532جممع  815مدينة عي�سى .املدعى عليه الثالث /توفيق �صالح حم�سن ال�صيادي� .شقة
 11مبنى  157طريق  407جممع  2014املحرق� .صفة الدعوى /طلب مبلغ  2900/-دينار مع
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليهما الثاين والثالث املذكورين �أعاله ب�أنها قد
حددت جل�سة يوم الثالثاء 2015/3/3م لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى 7/20399/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املــدعية � /شركة منازل العقارية .املحامي /رقية مكي .املدعى عليه � /صالح حممد �صالح
الف�ضاله .جمهول العنوان� .صفة الدعوى /طلب مبلغ  3300/-دينار مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها حددت جل�سة الإثنني
2015/3/9م لنظر الدعوى .

رقم الدعوى 9/18781 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية التا�سعة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :وداد حممد علي �صقر اجلالهمه ،وكيل املحامي نواف حممد يو�سف حممد ال�سيد.
املدعى عليه /ح�سني يو�سف حيدر حجي حممد .مبنى  327طريق  811جممع � .208صفة الدعوى
طلب مبلغ قدره  4320 /-دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/20943 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة ايديال البحرين للتوزيع ،وكيل املحامية هدى �سعد �أحمد يو�سف .املدعى عليه/
� .HAMRA ALAMشقة  13مبنى  3136طريق  2445جممع � .324صفة الدعوى طلب مبلغ قدره
 2075 /دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 4/19148/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعي :غالب جا�سم النجار وميثله املحامية فاطمة عبا�س املطوع ،العنوان :مكتب  -72بناية
الدانة  -160طريق  -1705الدبلوما�سية  . 317املدعى عليها :ديانا روز �أنريكز � ،شقة  21مبنى
� 89شارع املعار�ض جممع � .308صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليها مببلغ  1300/000دينار و
بالر�سوم وامل�صاريف.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ،لتعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/22197 /2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيل املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه :ال�سيد جربان
حيدر حممد علوي .مبنى � 1311شارع  4539جممع � .745صفة الدعوى طلب مبلغ قدره /958
 566دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/20103 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :هيئة الكهرباء واملاء  ،وكيل املحامي فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�ساين املدعى عليه/
 .DEBESH PRASAD NANDAمبنى � 126شارع �سار جممع � .529صفة الدعوى طلب مبلغ قدره
 3522 /990دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/20464/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين .بوا�سطة املحامي �سناء حممد قا�سم بوحمود .املدعى عليه/
 .671224271 RESTITUTO BARDIAGO MACABENTAمبنى  529طريق  638جممع .368
�صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  79/849دينار ًا مع امل�صاريف و�أتعاب املحاماة
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 1/19239 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :خليل غالم ا�سماعيل غالم وكيله املحامي ح�سن علي �إ�سماعيل .املدعى عليه /يو�سف
�سمري البريتا احلكيم� .شقة  12مبنى � 592شارع  127جممع� .صفة الدعوى طلب مبلغ قدره /-
 270دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 2/18261 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� /شركة زين البحرين وكيلها املحامي �سناء حممد قا�سم بوحمود .املدعى عليه/
 .CHADIRAKATH KOYAجممع  1001طريق  1415جممع � .314صفة الدعوى /طلب مبلغ
قدره  580/584دينار ًا مع امل�صاريف .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 8/22824 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� /شركة بتلكو وكيلها املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه/
� .2004 ALBERTO DEILZO CALONGE. BOXصفة الدعوى /طلب مبلغ قدره 148/464
دينار ًا مع امل�صاريف .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 5/19786/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيله املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري.
املدعى عليه� .DENIZ ALTUNAY /شقة  ،11مبنى  ،633طريق  ،3713جممع � .337صفة
الدعوى /طلب مبلغ قدره  268/040دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/15671/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :بتلكو .بوا�سطة املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه /
عبدالعزيز يو�سف عبدالعزيز عبداهلل املهنا  .740803581مبنى  1599طريق  1214جممع
� .1424صفة الدعوى طلب مبلغ قدره  123/266دينار ًا مع امل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/21857 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة البحرين للأت�صاالت ال�سلكية واال �سلكية وكيله املحامية جميلة علي �سلمان �أحمد.
املدعى عليها /ماتيليم انرتتينمنت .مبنى � 346أ �شارع  41جممع � 341صفة الدعوى /طلب مبلغ
قدره  284 /444دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء
 2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 1/05096 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :م�صانع �أحمدي املحامي حممود ح�سن البا�ش .املدعى عليها /م�ؤ�س�سة �سهاله منى
ماركت� .شقة  11مبنى � 1196شارع  5424جممع � .1054صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره /888
 2785دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء
 2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 8/20720/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيله املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري.
املدعى عليه .NAND LAL /مبنى  ،920طريق  ،115جممع � .601صفة الدعوى طلب مبلغ
قدره  292/010دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
لذاتعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/15399/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة بتلكو .بوا�سطة وكيله املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري املدعى
عليه /رحمه �أحمد جا�سم عبا�س .مبنى  ،837طريق  ،2109جممع � .321صفة الدعوى /طلب
مبلغ قدره  299/866دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/16267/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيله املحامية نبيلة ال�سيد علوي ال�سيد جميد املاجد.
املدعى عليها /ناديه علوي ال�سيد مهدي �إبراهيم .مبنى  ،242طريق  ،3509جممع � .235صفة
الدعوى /طلب مبلغ قدره  177/737دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء
 2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 1/14725/2013/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :عادل حممد عبدالرحيم عبداهلل العبا�سي  .650901800مبنى 10ج طريق الزبارة
جممع  .318املدعى عليه /حممد �صالح علي املري .جمهول العنوان� .صفة الدعوى /طلب مبلغ
قدره  432دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف .حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف املو�ضوع باحالة
الدعوى للتحقيق لتثبيت املدعية بكافة طرق االثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود التلفيات
التي احدثها املدعى عليه بال�سيارة رقم ( )411574نوع كيا ريو وامل�صاريف التي تكبدتها املدعية
لت�صليحها و�صرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق وحددت جل�سة يوم الأربعاء 2015/3/11
لبدء التحقيق على ان ينتهي خالل �شهر من تاريخ بدء وابقت الف�صل يف امل�صروفات حلني
الف�صل يف املو�ضوع وعلى قلم الكتاب اعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�ضر من اخل�صوم
جل�سة النطق به.

رقم الدعوى 5/22218 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :بتلكو وكيل املحامي ليلى جا�سم حممد جواد .املدعى عليه /حممد علي جا�سم مدن.
مبنى  1100طريق  4318جممع � .643صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  414 /637دينار ًا مع
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 3/21653 /2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيل املحامي زينب �إبراهيم جعفر مكي .املدعى عليه/
� .AMJIDشقة 14مبنى  931طريق  613جممع � .306صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره 186 /365
دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
 2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.
SAMI

رقم الدعوى 6/17964/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيله املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري.
املدعى عليه /عبدامللك نا�صر علي اجللعي  .801232678مبنى  ،152طريق  ،2466جممع
� .324صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  274/670دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 2/19622/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيله املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري.
املدعى عليه /بلو هاو�س ل�صيانة وتنظيف امل�شاريع .مبنى  ،108طريق  ،1648جممع .3861
�صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  696/771دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 3/18073/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيله املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري.
املدعى عليه /ح�سني �صالح ح�سني احلموي� .شقة  ، 13مبنى  ،322طريق  ،4008جممع .340
�صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  207/780دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/18917/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
تبليغ باحل�ضور

املــدعية� /شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري املدعى
عليها� /سكينه عي�سى حممد راهي العجمي � .801106478شقة  12مبنى  513طريق 3912
جممع � .939صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  92/883دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2015/3/1لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 3/20289 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
تبليغ باحل�ضور

املــدعية� /شركة زين البحرين وكيلها املحامي زينب �إبراهيم جعفر مكي .املدعى عليه/
 .MUHAMMAD ADNANمبنى  369طريق  3607جممع � .536صفة الدعوى /طلب مبلغ
قدره  292/447دينار ًا مع امل�صاريف .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/22739 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
تبليغ باحل�ضور

املــدعية� /شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري املدعى
عليه /ال�سيد ح�سن باقر حممد حيدر علوي .مبنى  5446طريق  -جممع � 754صفة الدعوى/
طلب مبلغ قدره  546/968دينار ًا مع امل�صاريف .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 4/19103 /2014/02

تبليغ باحل�ضور

املــدعية KANUBHAI RAMJI BHAI PARMAR /وكيلها املحامي �أحمد علي عراد .املدعى
عليه .750833149 CHARINA MONFORTE ZOLETA /مبنى  1404طريق  1948جممع
� .419صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  1941/000دينار ًا مع امل�صاريف .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/11لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 4/19523/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور
املــدعية� /شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري .املدعى
عليه .880529067 SURESH /جمهول العنوان� .صفة الدعوى طلب مبلغ قدره  291/308دينار ًا
مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/3/1لنظر الدعوى ليعلم.
رقم الدعوى 8/19017/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة بتلكو وكيله املحامية عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه/
 .CYBER ZONEمبنى � 2571شارع  66جممع � .646صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره 1475 /589
دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/3/1لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 1/22013/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� /شركة زين البحرين وكيلها املحامي� /سناء حممد قا�سم بوحمود .املدعى عليه/
عبا�س جا�سم عبداجلليل عبدالنبي  .740806246مبنى  2607طريق  575جممع � .705صفة
الدعوى /طلب مبلغ قدره  674/078دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/3/1لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 3/23290/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� /شركة زين البحرين وكيلها املحامي /زينب �إبراهيم جعفر مكي .املدعى عليه /جعفر
�أحمد علي طار�ش � .570045789شقة  13مبنى  443طريق  813جممع � .308صفة الدعوى/
طلب مبلغ قدره  243/828دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/3/1لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/8963/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعي /ح�سن �أحمد را�شد علي العرادي وكيله املحامي /زكريا احلبيب .املدعى عليهم/
 -1عبداهلل حممد �إبراهيم يو�سف  -2عبا�س حممد ح�سن الغنامي  -3حبيب حممد �إبراهيم
العرادي  -4زينب حممد ح�سن الغنامي  -5العبده حممد ح�سن الغنامي  -6اني�سه حممد ح�سن
الغنامي .مكتب رقم  24عمارة النور �شارع احلكومة جممع  304املنامة� .صفة الدعوى /فرز
م�ستحق .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليهم املذكورين ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/4لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 6/10707/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية /علي ح�سن يعقوب يو�سف العايل وكيلها املحامية� /إميان حممد علي العرادي
( .)810705230املدعى عليه .780934872 JOYDAD MD SARI MIHA /العنوان جمهول.
�صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  408دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/4لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 3/12161/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املــدعية /عي�سى نا�صر �أحمد علي الغنامي  .761000593املدعى عليه/
 .)670592277( KARMIJAN KARMIJAN SUMOجمهول العنوان� .صفة الدعوى /طلب
مبلغ قدره  1000دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/4لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 2/21533/2014/02

MUNTIIN BT

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� /شركة زين البحرين /عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري  .760442177املدعى
عليها /مرمي مهدي حممد الزاكي ( .)650067045مبنى  29طريق  4جممع� .صفة الدعوى/
طلب مبلغ قدره  299/610دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2015/3/8لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/18960/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� /شركة زين البحرين وكيلها املحامي� /سناء حممد قا�سم بوحمود .املدعى عليه/
 .761136827 SABETH BORJA SATUITOجمهول العنوان� .صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره
 64/343دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/3/1لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 1/6149/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية  :يو�سف خليل بوجنم وغريه  ،الوكيل :املحامي عو�ض عبيد اليماين .املدعى عليها :
حميد حبيب عبداهلل .حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف املو�ضوع ب�إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت
املدعيان بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود االتفاق مع املدعى عليه على زيادة
الأجرة ال�شهرية لعني التداعي مببلغ  220دينار ًا ،و�صرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق
وحددت جل�سة يوم الإثنني  2015/1/5لبدء التحقيق على �أن ينتهي خالل �شهر من تاريخ بدءه
و�أبقت الف�صل يف امل�صروفات حلني الف�صل يف املو�ضوع وعلى قلم الكتاب �إعالن منطوق هذا
احلكم ملن مل يح�ضر من اخل�صوم جل�سة النطق به.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/3/1لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى1/16681/2014/02 :

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية :فاطمة ح�سن احلواج ،وكيلتها زهرة البقايل .املدعى عليها :زينب علي نوروز ح�سني
غلوم � .791105636شقة  13مبنى  47طريق  5403جممع � .254صفة الدعوى� :إلزام املدعى
عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  250/-دينار ًا و الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/3/1لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 2/17675 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية /غالب جا�سم حممد علي النجار وكيلها املحامي فاطمة عبا�س املطوع املدعى عليه/
�إ�سرتيل �أجنينو البقايل .مبنى  762طريق  823جممع � .308صفة الدعوى طلب مبلغ قدره 550
دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/3/1لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 4/21241 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية /ح�سني جا�سم حممد ال�سعيد وكيلها املحامي عارف �صالح عبدالقادر تقي .املدعى
عليه /ح�سن عبداجلليل �إبراهيم جا�سم �شهاب  .801204038حمل 13ب �شارع الزبارة جممع
� .321صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  3060دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/3/1لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 5/18203 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :ال�سيد �سعيد ح�سن حممد الق�صاب ،وكيل املحامي علي �أحمد عبداهلل العريبي .املدعى
عليه /و�سام عبداهلل حممد يو�سف �صاحب بوتيك الو�سام الذهبي� .شقة  22مبنى 96طريق 333
جممع  .321املدعى عليه املتدخل� /شركة الو�سام الذهبي لتنظيف ال�سيارات ل�صاحبها و�سام
عبداهلل� .شقة  22مبنى  96طريق  333جممع � .321صفة الدعوى طلب مبلغ قدره 520 /-
دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/3/1لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/692/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� /شركة دار القب�س للطباعة ذ.م.م ..بوا�سطة وكيلها املحامي فريد عبداهلل ح�ساين.
املدعى عليه /م�ؤ�س�سة �سوقنا للرتويج �س.ت  .71821-1ل�صاحبها جمعة حممد قمرب� .شقة
 – 14مبنى  – 1207طريق  – 3928جممع  – 939الرفاع – احلجيات� .صفة الدعوى /طلب
مبلغ قدره 493دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .احلكم ال�صادر بتاريخ
2014/5/28م  « :حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف املو�ضوع ب�إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت
املدعية بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود مديونية املدعى عليها لها مببلغ
املطالبة و�سببها و�صرحت للمدعى عليها النفي بذات الطرق وحددت جل�سة 2014/9/9م لبدء
التحقيق على �أن ينتهي خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ بدءه و�أبقت الف�صل يف امل�صروفات حلني
الف�صل يف املو�ضوع وعلى قلم الكتاب �إعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�ضر من اخل�صوم
جل�سة النطق به».
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكوره �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء 2014/3/4م لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى4/7405/2014/02 :

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعـي :م�صنع الكبي�سي للخر�سانه اجلاهزه .وكيله  :املحامي عبداهلل �أحمد علي ال�سكران
 .540202142املدعى عليـها :فريق االن�شاءات .فيال  395طريق  3511جممع � .335صفة
الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ قدره  2663دينار ًا والر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/4لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/18884 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين .الوكيل /املحامية زينب �إبراهيم جعفر مكي .املدعى عليه/
عبداهلل ربيعه عبداهلل مبارك خمي�س .مبنى  1683طريق  4325جممع � .643صفة الدعوى طلب
مبلغ قدره  145 /969دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/4لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى8/13184/2014/02 :

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعيني -1 :حبيب جا�سم حممد الفردان � -2سلمان جا�سم حممد الفردان .وكيلتها  :املحامي
جا�سم حممد علي ح�سن �سرحان  .710904622مكتب  - 71بناية �شركة البحرين ال�سياحية -
طريق  1701جممع  .317املدعى عليه .720731976 RAVI MEHTA :جمهول العنوان� .صفة
الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ قدره  2880/-دينار ًا و الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/4لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 8/16876 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية /عبداملح�سن حممد علي .وكيله املحامي علي ثامر .املدعى عليها /الكرتوالند
لاللكرتونيات� 617 .أ� .صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  3450 /-دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء
 2015/3/4لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى7/12867/2014/02 :

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية :الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ،وكيلتاها �سو�سن جعفر املدفعي ونوال �أحمد
عبدالعزيز ،املنطقة الدبلوما�سية  -وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية .املدعى عليها� :شركة
فلك�س اير لل�صناعات � 660577909شقة  5مبنى  188طريق  4304جممع � .343صفة الدعوى:
�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  466/900دينار ًا والر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/04لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 2/19720 /2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعي :عبداهلل يو�سف ح�سن حممود املرباطي .املدعى عليه /حممد حممود يو�سف الروا�ش.
�شقة  121مبنى � 1721شارع  5353جممع � .553صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  849 /-دينار ًا
مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
 2015/3/4لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 3/12161/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية /عي�سى نا�صر �أحمد علي الغنامي  .761000593املدعى عليه/
 .)670592277( KARMIJAN KARMIJAN SUMOجمهول العنوان� .صفة الدعوى /طلب
مبلغ قدره  1000دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/4لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 3/19899 /2014/02

MUNTIIN BT

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :حنان عبداهلل عبدالرحيم عبادي .املدعى عليه /حممد �سامل هادي حممد .جمهول
العنوان� .صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  2796 /200دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/4لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 6/11498 /2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية /مق�أوالت غرناطة .وكيلتها فاطمة عبداملجيد ح�سن .املدعى عليه /حممد فرا�س حممد
عدنان �صالحي .جمهول العنوان� .صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  1110دنانري مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/3/4لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/14849/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة بتلكو .بوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليها /حنان عبا�س
عبدهلل� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  199/879دينار ًا مع الفوائد
القانونية والر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/4/7لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/13693/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه  /حمد تاية املخلف.
�صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ ًا قدره  274/497دينار ًا مع الفوائد القانونية و
الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
 2015/5/1لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 7/13940/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهosama /

� . ahmed mohammedصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  1054/642دينار ًا
مع الفوائد القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
 2015/5/1لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 1/13215/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /زينب �إبراهيم �سبت .املدعى عليهumar ayub /

� .ghulam Muhammadصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  192/550دينار ًا
مع الفوائد القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 7/13355/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليها /امينة �أحمد
مبارك حبيب� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  201.390دينار مع الفوائد
القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/14544/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليها /رباب
�أحمد علي ح�سني� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  56/720دينار ًا مع
الفوائد القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/14794/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /نبيلة املاجد .املدعى عليها /فهيمة ح�سني ح�سن
�شعبان� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  524/786دينار ًا مع الفوائد
القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 6/15390/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

zainab /

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه
� .abdulrasool kadhem hasan alfarsaniصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره
 233/028دينار ًا مع الفوائد القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 4/11910/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه � /إبراهيم �سعيد
علي� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  284/515دينار ًا مع الفوائد القانونية
و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 7/12903/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /نبيلة املاجد .املدعى عليه
� .Aloysiusصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  245/730دينار ًا مع الفوائد
القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 7/12688/2014/02

adams Nielsen /

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها  :عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه
� .Akhtarصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  392/799دينار ًا مع الفوائد
القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 3/12886/2014/02

adnan /

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلهوكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه/
با�سم �أحمد حممد� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  221/490دينار ًا مع
الفوائد القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 1/12968/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرينبوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهMuhammad /

� .aleemصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  69/452دينار ًَا مع الفوائد
القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/12169/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه� /صباح
عبدهلل حممد �سامل� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  56/328دينار ًا مع
الفوائد القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 6/10853/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة .وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه
� .hussinصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  273/109دينار ًا مع الفوائد
القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/10758/2014/02

khadim /

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه /
� . lqbacصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  270/633دينار ًا مع الفوائد
القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.

hars
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 3/10863/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة .وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه /
� .muhammed ghummanصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  294/-دينار ًا
مع الفوائد القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 8/10706/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
تبليغ باحل�ضور

املدعية � /إبراهيم حممد ال�شتي .بوا�سطة وكيلها /يو�سف الها�شمي .املدعى عليها� /شركة احتاد
اخلليج للت�أمني .املدعى عليه الثاين  /عادل �إبراهيم ح�سن عو�ض اهلل بخ�ش .املدعى عليه الثالث
 /عبا�س خليل �إبراهيم� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليهم ب�أن يدفعون مبلغ مت�ضامنني قدره
 1000/دينار مع الفوائد القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماةتعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/3/10لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/13006/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
تبليغ باحل�ضور

makarola /

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه
� . caistobaصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  91/209دينار ًا مع الفوائد
القانونية والر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 9/13014/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه  /حمد
خلفان الكواري� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  89/833دينار ًا مع
الفوائد القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 2/13254/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين بوا�سطة وكيلها /زينب مكي .املدعى عليها� /شركة خليج ميليو.
�صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  137/350دينار ًا مع الفوائد القانونية و
الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/13247/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /زينب مكي .املدعى عليها� /شركة �سنانا� .صفة
الدعوى� :إلزام املدعى عليها ب�أن تدفع مبلغ ًا قدره  54/891دينار ًا مع الفوائد القانونية و الر�سوم
وامل�صاريف و �أتعاب حماماة
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 8/13170/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /زينب مكي .املدعى عليه /
� .pangindianصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  418/750دينار ًا مع الفوائد
القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.
emilo jr yu

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 7/13162/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /زينب مكي .املدعى عليه /
� .aluveettilصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  75/350دينار ًا مع الفوائد
القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 6/13123/2014/02

sunil kumaar

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /زينب مكي .املدعى عليه� .huhammad /صفة
الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  179/644دينار ًا مع الفوائد القانونية و الر�سوم
و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 4/12975/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة .وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه /من�صور
حممد غامن املن�صوري� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  69/157دينار ًا
مع الفوائد القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/4/8لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/13046/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة .وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهnational /

� . computer salesصفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  74/725دينار ًا مع
الفوائد القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2015/4/8لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 9/12933/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليها /كوكب
حممد غيث� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليها ب�أن تدفع مبلغ ًا قدره  114/598دينار ًا مع
الفوائد القانونية والر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/4/7لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 3/13004/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه � /أحمد
حممد ها�شم� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  63/271دينار ًا مع الفوائد
القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/4/7لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 5/12952/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه  /ذياب
نايف عي�سى� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  63/511دينار ًا مع الفوائد
القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/4/7لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/12771/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .بوا�سطة وكيلها /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه � /صقر
يو�سف مرزوق �سامل� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع مبلغ قدره  165/538دينار ًا مع
الفوائد القانونية و الر�سوم و امل�صاريف و �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/4/7لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 3/14380/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،لوكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه:
� .CHATHANTHARAYILصفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  179/082دينار ًا مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

DHARUN

رقم الدعوى 6/12960/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبد الكرمي التويجري .املحاكم .املدعى عليه:
هادي �أحمد ح�سن مكي غامن  .81803844مبنى  1842طريق  5542جممع � .555صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  74/564دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/14536/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبد الكرمي التويجري .املحاكم .املدعى عليه:
� .690135106 JOHN LUKE GILGANNONشقة  38مبنى  169طريق  145جممع � .314صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  105/109دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/15354/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبد الكرمي التويجري .املحاكم .املدعى عليه :علي
ح�سن يو�سف املطوع  .820806498مبنى  1584طريق  1931جممع � .1019صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  242/100دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/15256/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبد الكرمي التويجري .املحاكم .املدعى عليه:
هيثم عبد اهلل �سعيد �سيف عبد اهلل  .890706956مبنى  150طريق  1135جممع � .911صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  462/184دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 8/14769/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبد الكرمي التويجري .املحاكم :املدعى عليهJIM :

 .88637579 SONGمبنى  3طريق  382جممع � .342صفة الدعوى طلب مبلغ قدره 255/718
دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 8/13248/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامي زينب �سبت .املحاكم .املدعى عليه:
 .761300015 NOOR MOHAMED KONDKARIمبنى  1195طريق  5124جممع .351
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  57/998دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 7/13288/2014/02

IRFAN

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامي زينب �سبت .املحاكم .املدعى عليه:
 .750176776 BAUGHERطريق  382جممع � .34صفة الدعوى طلب مبلغ قدره 99/055
دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
LETICIA
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 6/13171/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامي زينب �سبت .املحاكم .املدعى عليه
� .891009191 SAJEEV MENONشقة  34مبنى �102شارع ال�شيخ دعيج جممع � .321صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  441/580دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/13208/2014/02

SURAJ

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامي زينب �سبت .املحاكم .املدعى عليهZOYABEE :

� .580900274 MANOLPARAMBILشقة  9مبنى �9شارع  36جممع � .426صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  291/581دينار ِا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 3/14380/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املـدعية� :شركة زين ،لوكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه:
� .CHATHANTHARAYILصفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  179/082دينار ًا مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 6/12960/2014/02

DHARUN

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبد الكرمي التويجري .املحاكم .املدعى عليه:
هادي �أحمد ح�سن مكي غامن  .81803844مبنى  1842طريق  5542جممع � .555صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  74/564دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/5لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/14536/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبد الكرمي التويجري .املحاكم .املدعى عليه:
� .690135106 JOHN LUKE GILGANNONشقة  38مبنى  169طريق  145جممع � .314صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  105/109دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/15354/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبد الكرمي التويجري .املحاكم .املدعى عليه :علي
ح�سن يو�سف املطوع  .820806498مبنى  1584طريق  1931جممع � .1019صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  242/100دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/15256/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبد الكرمي التويجري .املحاكم .املدعى عليه:
هيثم عبد اهلل �سعيد �سيف عبد اهلل  .890706956مبنى  150طريق  1135جممع � .911صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  462/184دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 8/13248/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامي زينب �سبت .املحاكم .املدعى عليه
 .761300015 NOOR MOHAMED KONDKARIمبنى  1195طريق  5124جممع .351

IRFAN
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�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  57/998دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 7/13288/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامي زينب �سبت .املحاكم .املدعى عليه
 .750176776 BAUGHERطريق  382جممع � .34صفة الدعوى طلب مبلغ قدره 99/055
دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/13208/2014/02

LETICIA

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامي زينب �سبت .املحاكم .املدعى عليهZOYABEE :

� .580900274 MANOLPARAMBILشقة  9مبنى �9شارع  36جممع � .426صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  291/581دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2015/5/10لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 7/13197/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املـدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه  :فاطمة �أحمد علي حممد.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  200/114دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 2/12816/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه  :كل�سي اليزابيث رثبون.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  201/380دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 4/13897/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املــدعي � :شركة زين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه  :هبة �إبراهيم ح�سن علي.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  284/678دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة
.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 3/12757/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه .VICTOR HUGO LUNA :
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  217/440دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة
.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/14777/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين .وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه.MUHAMMAD SAFRAZ :
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  301/932دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/13846/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين .وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه � :شاين اركوما هاردي� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  359/344دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 6/13557/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املـدعية� :شركة زين .وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه :حممود عماد حممود
احليا�صات� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  136/813دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 6/12795/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين .وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه  :في�صل كيز هاديل في�صل.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  504/354دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 4/12796/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
تبليغ باحل�ضور

املــدعية� :شركة زين .وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه :ح�سني عي�سى عبداحل�سني
�أحمد حممد علي� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  207/335دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 8/14383/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين .بوا�سطة الوكيل املحامي  /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه  :ربيع خمي�س
�سامل ال�سعدي� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  133/172دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة .
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 1/14381/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه� .RATHEESH REGHU :صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  151/851دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 8/13685/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه
� .BINUMONصفة الدعوى طلب مبلغ قدره  633/592دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 3/14377/2014/02

VIJAYAPPAN PILLAL:

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� :شركة زين ،وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه
� .BAGUMAصفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  184/355دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 3/13200/2014/02

PETER MUGIZI:

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم �سبت .املدعى عليه
� .KOPARDEصفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  162/581دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة .
ANIL KUMAR
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .
رقم الدعوى 3/12791/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه :ثيمتي رلف وكفلد� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  215/662دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 7/13825/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه :ايهم �سيد الزوباين� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  58/010دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 4/13835/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املـدعية� :شركة زين .وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه :ايهاب �سيد حممد
عبدالرحمن� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  61/427دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 9/13840/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين .وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه :هاين حممود ح�سن حبيل.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  193/953دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 4/14158/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين .بوا�سطة الوكيل املحامي  /عبدالكرمي التويجري .املدعى
� . SERASPI BALIGNASAصفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  543/970دينار مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم

رقم الدعوى 6/14563/2014/02

عليهJASPER:

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين .بوا�سطة الوكيل املحامي  /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه
� . ABDULGAFOOR PARAKKETTIصفة الدعوى طلب مبلغ قدره  169/225دينار مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 6/14157/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين .بوا�سطة الوكيل املحامي /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه
� . S.MERABUENOصفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  846/964دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .
JERRY

رقم الدعوى 9/14115/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املـدعية� :شركة زين ،وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه :طارق عثمان حممد
�شريف الري�س� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  96/850دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة .
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .
رقم الدعوى 1/13392/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم �سبت .املدعى عليه
� .SARDARصفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  245/548دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 6/13770/2014/02

AZIZUR KOWSAR

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه :جويل قريت وليم�س� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  256/403دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 5/13759/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين البحرين .وكيلها املحامي �سناء بوحمود .املحاكم .املدعى عليه� :أمري حممد
اهلل يار حممد� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  537/115دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 3/14380/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

عليهDHARUN:

املدعية� :شركة زين ،لوكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى
� .CHATHANTHARAYILصفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  179/082دينار ًا مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 8/14531/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه .jasvir singh chand:
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  121/800دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة
.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .
رقم الدعوى 9/8865/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة فيفا .بوا�سطة الوكيل املحامي /عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه
� .YAQOOP MUHAMMED YAQOOPصفة الدعوى طلب مبلغ قدره  145/841دينار ًا مع
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

OMER

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/15516/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة فيفا ،لوكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه.DURAN RICHARD PAUL:
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  110/165دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 7/16403/2014/02
تبليغ باحل�ضور

املــدعي � :شركة فيفا ،وكيلتها املحامية زينب �سبت .املدعى عليها� :صديقة عا�شور ح�سن علي.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  190/929دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليها ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 6/14420/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه� :أجمد عبدالرحمن
حممد� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  221/180دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 6/14756/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه :عبداهلل عمادالدين
عبداهلل� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  284/563دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/16415/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املـدعية� :شركة زين .بوا�سطة الوكيل املحامي  /زينب �إبراهيم .املدعى عليها� :شركة لوتك�س
�أوتوموبايلز تريدنق� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  59/361دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليها ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 1/13845/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين .وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليها :مرمي �سيد عطية� .صفة
الدعوى /طلب مبلغ قدره  203/995دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليها ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 4/13737/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين .وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه :برفني برفكر بابهيل جونكر.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  55/878دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 6/14269/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه ه�شام عبدالرحمن
حممود� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  548/850دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 9/15055/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليها:
� .NIAMATALLATصفة الدعوى طلب مبلغ قدره  711/584دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليها ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم.
JALILA

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 8/13895/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه :ال�سيد ا�سماعيل قا�سم باقر
العلوي� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1457/405دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 3/13889/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه :راده�شيم جوادهري� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  414/293دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 1/13893/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه :نا�صرالدين فاروق� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  457/630دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 7/13744/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،وكيلتها املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه .padmanathasingh balaji
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  149/343دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 1/10296/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية� :شركة زين ،لوكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه.NASRUM MIN ALLAH :
�صفة الدعوى طلب مبلغ قدره  539/570دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه �أعاله ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/5/7لنظر الدعوى ليعلم .

رقم الدعوى 5/1745/2013/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

تبليغ باحل�ضور

املــدعية � /شركة ريديك�س لل�صناعات ذ.م.م .وكيلتها املحامية � /شهناز علي .مكتب املحامني -
�إدارة املحاكم .املدعى عليها � /شركة اخلدمات الذهبية القاب�ضة ذ.م.م جمهولة العنوان� .صفة
الدعوى /طلب مبلغ  3452/-دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2015/3/24لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى 1/20455/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثانية

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلتها  /املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه  /عبداهلل علي
عبده �أحمد .مبنى  106طريق  333جممع � .321صفة الدعوى  /طلب مبلغ قدره 291/713
دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/4/2موعد نظر الدعوى ،ليعلم .

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 2/15912/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة بتلكو .وكيلها /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه /ح�سني عبا�س
�أحمد .منزل  954طريق  7772جممع � .1022صفة الدعوى  /طلب مبلغ قدره  243/181دينار ًا
بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/4/2موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 9/17372/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة بتلكو .وكيلها /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه  /مو�سيقى الأجرا�س
للطباعة املكتبية ول�صاحبها �إبراهيم علي نا�صر .مبنى  73طريق  6005جممع � .643صفة
الدعوى /طلب مبلغ قدره  243/538دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/4/2موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 3/20678/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلها  /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهEmmanuel :

 .Balan yapمبنى  502طريق  2706جممع � .927صفة الدعوى طلب مبلغ قدره  752/510دينار ًا
بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/4/2موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/20609/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلتها /املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليها  /زينب زهري
عبداهلل جنم .مبنى  193طريق  1301جممع � .813صفة الدعوى  /طلب مبلغ قدره 480/525
دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها
جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/4/2موعد نظر الدعوى ،ليعلم .

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 3/20535/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلتها  /املحامية زينب �إبراهيم �سبت .املدعى عليه� :أحمد
عبداهلل عقيل خرا�شنه .مبنى � 387شارع  81جممع  208املحرق� .صفة الدعوى طلب مبلغ قدره
 985/170دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
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عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/4/2موعد نظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى 7/15011/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة بتلكو .وكيلها  /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه  /حممد ح�سن.
مبنى  1067طريق  714جممع � .1208صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  244/262دينار ًا بالإ�ضافة
�إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/4/2موعد نظر الدعوى  ،ليعلم .

رقم الدعوى 9/610/2015/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة بي �أر �سي ويلدم�ش ( اخلليج ) .وكيله  /املحامي را�شد عبدالرحمن �إبراهيم.
املدعى عليها � /شركة توب جوب للمقاوالت ذ م م .الطابق الرابع بناية  152طريق  408جممع
� 704سلماباد� .صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  5000/-دينار بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات
والفوائد و�أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأربعاء  2015/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 1/22657/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة بتلكو .وكيالها  /املحاميان ليلى ال�سلمان وطالل عبدالعزيز �شعبان .املدعى
عليه � /أحمد حممد علي جا�سم .مبنى  481طريق  414جممع  240عراد� .صفة الدعوى  /طلب
مبلغ قدره  104/022دنانري بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد  2015/4/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم .

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 5/21666/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلتها  /املحامية زينب �إبراهيم .املدعى عليه  /ح�سام الدين
ماجد العبويني .مبنى � 1575شقة � 11شارع  2928جممع  901الرفاع� .صفة الدعوى /طلب مبلغ
قدره  189/937دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد  2015/4/5موعد نظر الدعوى  ،ليعلم .

رقم الدعوى 7/21956/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلتها  /املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليه � /شاه جهان
حممد �سلمى .مبنى  1752طريق  272جممع � .903صفة الدعوى  /طلب مبلغ قدره 563/378
دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد  2015/4/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى 2/22374/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلها /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه عبداهلل
مبارك عبداهلل العناي�شة الدو�سري .العنوان  /مبنى  76طريق  57جممع � .1055صفة الدعوى
 /طلب مبلغ قدره  549/-دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد  2015/4/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 5/22333/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية  /جمموعة الهالل للن�شر والت�سويق ذ.م.م .وكيلها /املحامي حممد علي الوطني .املدعى
عليها /مغ�سلة �أ�سود و�أبي�ض� .شقة  3مبنى  467طريق  41جممع  340اجلفري� .صفة الدعوى/
طلب مبلغ قدره  616/-دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها
جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/22507/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعي :معر�ض الع�صفور لبيع و�شراء ال�سيارات امل�ستعملة .وكيلتاه /املحاميتان رغداء العلوي
ومي�سون جعفر .املدعى عليه .NIDHEESH DEVI NARAYANAN/فيال  875طريق  612جممع
 306املنامة� .صفة الدعوى طلب مبلغ قدره  602/-دينار بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات
والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأربعاء  2015/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 7/21097/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعية � /إدارة �أموال القا�صرين بواليتها القانونية على القا�صر (ر�ضا) �أبن املتويف عبداهلل
من�صور عبدالرحيم .املدعى عليها � /سمرية يو�سف �أحمد ال�سميع .مبنى  709طريق 3325
جممع � .633صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  640/-دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات
والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها
جلل�سة يوم الأربعاء  2015/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 5/23532/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة مهام العاملية ( مهامكو ) �ش �ش و .وكيلتها  /املحامية هدى �سعد .املدعى عليها
� /سماح زغلول �سعد �أحمد .جمهولة العنوان� .صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  800/-دينار
بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكوره �أعاله باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها جلل�سة يوم الأربعاء  2015/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

129

130

العدد - 3197 :الخميس  19فبراير 2015

رقم الدعوى 1/22318/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية� /شركة جنمة ال�شرق للتجارة العامة ذ.م.م .املدعى عليها /حلويات �سدرة اجلزيرة.
مبنى  65طريق  29جممع  240عراد� .صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  37/750دينار ًا بالإ�ضافة
�إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها
جلل�سة يوم الأربعاء  2015/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/22537/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعية� /شركة زين البحرين .وكيلها  /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه :عبدالرقيب
قا�سم �سعد حم�سن� .شقة  21مبنى  2282طريق  1640جممع � .216صفة الدعوى /طلب مبلغ
قدره  733/768دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد  2015/4/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 2/22536/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلها  /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه :مروان
رمثان �أحمد �سعود .مبنى  413طريق  1613جممع � .815صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره
 321/280دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد  2015/4/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 4/21112/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية� /شركة زين البحرين .وكيلها /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه :و�سام
�شيخ الدين حممد كلتود� .شقة  1مبنى  32طريق  2جممع � .102صفة الدعوى طلب مبلغ قدره
 185/577دينار بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
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عنه جلل�سة يوم الأحد  2015/4/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 4/22194/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلها  /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه :حممد
علي حممد .مبنى  781طريق  316جممع � .203صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره 656/105
دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد  2015/4/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 5/19528/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلتها  /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهSOMAN :

� .JAYAKUMARشقة  11مبنى  554طريق  608جممع � .306صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره
 267/266دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 8/14609/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية� /شركة بتلكو .وكيلها /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه /ح�سني خمي�س
من�صور� .شقة  12مبنى  357طريق  814جممع � .408صفة الدعوى  /طلب مبلغ قدره 230/283
دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 7/19771/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلتها /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه:
� .ARUNKUMAR BAHULAYEN PUSHPAMANIشقة  23مبنى  143طريق  303جممع
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� .303صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  203/050دنانري بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات
والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 2/17076/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة

تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة بتلكو .وكيلتها  /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه  /ال�سيد هادي
نا�صر علوي جواد .مبنى  39طريق  121جممع � .301صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره 263/541
دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/19980/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلتها  /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه:
 .EMILIANO JR CUAREZ CUAREZ CABILESمبنى  11طريق  161جممع � .934صفة
الدعوى /طلب مبلغ قدره  302/173دينار بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 4/19604/2014/02

تبليغ باحل�ضور

املدعية� /شركة زين البحرين .وكيلتها  /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهNAKUL :

� .BAHADUR DAHALشقة  21مبنى  2736طريق  446جممع � 304صفة الدعوى /طلب مبلغ
قدره  196/570دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
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عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 8/20443/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلتها  /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه حممد
�سلمان �سليم بني �صخر .مبنى  871طريق  941جممع � .909صفة الدعوى طلب مبلغ قدره
 253/955دينار ًا بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/20733/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعية� /شركة زين البحرين .وكيلتها  /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه �أحمد عبود
�أحمد م�صلح .مبنى  2394طريق  1439جممع � .121صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره 702/310
دينار بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/19802/2014/02

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
تبليغ باحل�ضور

املدعية � /شركة زين البحرين .وكيلتها  /املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه ZAMEER

� .AHMED ANSARIشقة  48مبنى  991طريق  3320جممع � .333صفة الدعوى /طلب مبلغ
قدره  1455/341دينار بالإ�ضافة �إلى الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور �أعاله باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2015/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى١٤/٢٠١٤ :

�إعالن بالجل�سة �أمام الهيئة والح�ضور

المدعي :بنك الخي ــر ،وكيله المحامي معاوية الطاهر النيل ،العنوان :مكتب رقم  ، ٧٠٥مدخل
رقم �، ٤شارع  ، ٣٨٣مجمع  ،٣١٦منامة �سنتر  ،المنامة  ،مملكة البحرين.
المدعى عليه (المطلوب �إعالنه) :ماجد بدر ها�شم ال�سيـد الرفاعي�،آخر عنوان معلوم :منزل
 ،١٨٩٤طريق  ،٥٨٦٧مجمع  ،٧٥٨بوري ،مملكة البحرين.
تعلن غرفة البحرين لت�سوية املنازعات املدعى عليه ال�سيد  /ماجد بدر ها�شم الرفاعي� أو
من ميثله قانون ًا مبوعد ح�ضور اجلل�سة يف الدعوى املرفوعة من املدعي بنك اخلري ميثله املحامي
معاوية الطاهر لن ّيل والتي حددت الهيئة جل�سة  ٢٥فرباير  ٢٠١٥لنظرها.
عنوان الغرفة :بناية البارك بالزا،القاعة رقم  ، ١الطابق الثالث  ،مبنى �،٢٤٧شارع ،١٧٠٤
املنطقة الدبلوما�سية ،املنامة ،مملكة البحرين  ،وذلك عم ًال بالقرار رقم ( )٦٥ل�سنة ٢٠٠٩
ب�إ�صدار الئحة �إجراءات ت�سوية املنازعات التي تخت�ص بها غرفة البحرين لت�سوية املنازعات
مبوجب الف�صل الأول من الباب الثاين من املر�سوم بقانون رقم ( )٣٠ل�سنة  ، ٢٠٠٩ليعلم.
موعد الجل�سة �أمام الهيئة:
 ٢٥فبراير  ٢٠١٥ال�ساعة  ١٢:٠٠ظهر ًا.

						

�أمين �سر هيئة ت�سوية النزاع
لدى غرفة البحرين لت�سوية المنازعات
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ا�ستدراك
ن�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد ( )3196ال�صادر بتاريخ  12فرباير  ،2015قرار وزير
ال�صناعة والتجارة رقم ( )1ل�سنة  2014ب�ش�أن اعتماد الالئحة الفنية اخلليجية للعب الأطفال
رقم  ،BD 131704-01وال�صحيح هو قرار رقم ( )1ل�سنة  2015ب�ش�أن اعتماد الالئحة الفنية
اخلليجية للعب الأطفال رقم .BD 131704-01
لذا لزم التنويه.
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