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�أمر ملكي رقم ( )16ل�سنة 2013
ب�إعادة ت�شكيل مجل�س �أمناء
جائزة عي�سى لخدمة الإن�سانية
ملك مملكة البحرين.

		
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى الأمر الملكي رقم ( )9ل�سنة  2009لإن�شاء جائزة عي�سى للعلوم الإن�سانية المعدل
بالأمر الملكي رقم ( )14ل�سنة ،2010
وعلى الأم��ر الملكي رقم ( )20ل�سنة  2009بت�شكيل مجل�س �أمناء جائزة عي�سى لخدمة
الإن�سانية،

�أمرنا بالآتي:
المادة الأولى

ُيعاد ت�شكيل مجل�س �أمناء جائزة عي�سى لخدمة الإن�سانية برئا�سة �سمو ال�شيخ محمد بن
مبارك �آل خليفة نائب رئي�س مجل�س الوزراء وع�ضوية كل من:
نائب ًا للرئي�س.
		
 -1معــالــي ال�شي ــخ خ ــالــد بن عبــداللـ ــه �آل خليف ـ ــة
نائب ًا ثاني ًا للرئي�س.
		
 -2الأ�سـ ـ ــتاذ تق ـ ــي محم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـب ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ـ ــة
 -3معالي ال�شيخ خالد بن �أجمد بن محمد �آل خليفة.
 -4مع ــال ــي ال�شيخ ـ ــة م ــي بنت محم ـ ــد �آل خليفـ ــة.
 -5الدكتور محمد علي بن ال�شيخ من�صـ ــور ال�ســتري.
 -6الأ�سـ ـ ـ ـ ـ ــتاذ عل ـ ـ ـ ـ ــي عبـ ـ ـ ـ ــدالـلـ ـ ــه خ ــليـفـ ـ ـ ـ ــة.
 -7الــدكتـ ـ ــور من�صـ ـ ـ ـ ــور محم ـ ـ ـ ــد �سـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ــان.
وتكون مدة ع�ضويتهم �أربع �سنوات اعتبار ًا من تاريخ �صدور هذا الأمر.

المادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 22 :جمادى الأولى 1434هـ
الموافق� 3 :أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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�أمر ملكي رقم ( )17ل�سنة 2013
بتعيين محام عام بالنيابة العامة
ملك مملكة البحرين.

		
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعل ـ ــى ق ـ ــانـ ــون ال�ســلطــة الق�ض ـ ــائي ـ ــة ال�ص ـ ــادر بالمـ ــر�س ـ ــوم بق ـ ــان ـ ــون رق ـ ــم ()42
ل�سـ ــنة  2002وتعـ ــديـ ــالت ـ ــه،
وعل ـ ــى ق ـ ــانـ ــون الإجراءات الجنـ ــائي ـ ــة ال�صـ ـ ــادر بالمـ ــر�س ـ ــوم بق ـ ــانـ ــون رقـ ــم ()46
ل�س ـ ــنة  2002وتعـ ــديــالت ــه،
وبنا ًء على اقتراح المجل�س الأعلى للق�ضاء،

�أمرنا بالآتي:
المادة الأولى

ُيع ــين عل ــي محمـ ــد اله ـ ــواري محـ ــامي ـ ـ ًا عـ ــام ـ ـ ًا بالنـ ــيابــة الـع ــامـ ــة ف ــي درجـ ــة قــا�ض
بمحكمـ ــة اال�ســتئـناف الع ـلـيــا.

المادة الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 22 :جمادى الأولى 1434هـ
الموافق� 3 :أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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�أمر ملكي رقم ( )18ل�سنة 2013
بتعيينات ق�ضائية
ملك مملكة البحرين.

		
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعل ـ ــى ق ـ ــانـ ــون ال�ســلطــة الق�ض ـ ــائي ـ ــة ال�ص ـ ــادر بالمـ ــر�س ـ ــوم بق ـ ــان ـ ــون رق ـ ــم ()42
ل�سـ ــنة  2002وتعـ ــديـ ــالت ـ ــه،
وبنا ًء على اقتراح المجل�س الأعلى للق�ضاء،

�أمرنا بالآتي:
المادة الأولى

ُيع ــين ف�ضيل ـ ــة ال�ش ـ ــيخ ن ــواف محمـ ــد المرباطـ ــي ق ــا�ضـ ــي ًا بالمحكم ـ ــة الكـ ــبرى
ال�ش ـ ــرعيـ ــة (الدائ ــرة ال�س ـن ـيــة) م ــن الفئ ـ ــة (�أ).

المادة الثانية

ُيعين قا�ضي ًا بالمحكمة الكبرى ال�شرعية (الدائرة ال�سنية) من الفئة (ب) كل من:
 -1ف�ضيل ــة ال�شــيخ �أيـ ــوب عي�س ــى عبداللطي ــف ثانــي ر�شـ ــدان.
 -2ف�ضيلة ال�شيخ عمر بن دعيج بن عبداهلل بن حمود �آل خليفة.

المادة الثالثة

ُيعين قا�ضي ًا بالمحكمة الكبرى ال�شرعية (الدائرة الجعفرية) من الفئة (ب) كل من:
 -1ف�ضيلة ال�شيخ �سليمان ال�شيخ من�صور محمد ال�ستري.
 -2ف�ضيل ــة ال�ش ـ ــيخ �سـ ـ ــعيد جعـ ــفر را�شـ ـ ــد حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد.
 -3ف�ضيلـ ــة ال�شـ ــيخ مهـ ـ ــدي مو�سى �أحم ـ ـ ــد ك ــاظـ ـ ـ ــم.

المادة الرابعة

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 22 :جمادى الأولى 1434هـ
الموافق� 3 :أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم ملكي رقم ( )19ل�سنة 2013
بتعيين وزير للدولة لل�شئون الداخلية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى المر�سوم الملكي رقم ( )59ل�سنة  2010بت�شكيل الوزارة،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
المادة الأولى

ُيعين اللواء عادل بن خليفة الفا�ضل وزير ًا للدولة لل�شئون الداخلية.

المادة الثانية
على رئي�س مجل�س ال��وزراء تنفيذ هذا المر�سوم ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في
الجريدة الر�سمية.

								
رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 25 :جمادى الأولى 1434هـ
الموافق� 6 :أبـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم رقم ( )20ل�سنة 2013
بتعين �سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون رقم ( )37ل�سنة  2009في �ش�أن ال�سلك الدبلوما�سي والقن�صلي،
وبنا ًء على عر�ض وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا باالتي:
المادة ()1

ُيعين ال�سيد خالد بن �سلمان بن جبر الم�سلم �سفير ًا في ديوان عام وزارة الخارجية.

المادة ()2
على وزير الخ ــارجيـ ـ ــة تنفيــذ ه ــذا الم ــر�سـ ــوم  ،و ُيعمـ ــل به من تاريخ �صـ ــدوره  ،و ُين�ش ــر
ف ــي الجـ ــريــدة الــر�س ـ ــمية.

								

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

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 25 :جمادى الأولى 1434هـ
الموافق� 6 :أب ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم رقم ( )21ل�سنة 2013
بتعيين �سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة		   
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون رقم ( )37ل�سنة  2009في �ش�أن ال�سلك الدبلوما�سي والقن�صلي،
وعلى المر�سوم رقم ( )33ل�سنة  2002بتعيين وكيل وزارة ل�شئون الطيران المدني في وزارة
الموا�صالت،
وبنا ًء على عر�ض وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
المادة الأولى

ُيعين ال�سيد عبد الرحمن محمد القعود �سفير ًا في الديوان العام لوزارة الخارجية.

المادة الثانية
على وزير الخ ــارجي ـ ــة تنفيـ ــذ ه ـ ــذا المـ ــر�س ـ ــوم ،و ُيعم ـ ــل به من تاري ــخ �صدوره ،و ُين�شر
في الجـ ــري ــدة الــر�س ـ ـ ــمية.

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

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 25 :جمادى الأولى 1434هـ
الموافق� 6 :أبـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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مر�سوم رقم ( )22ل�سنة 2013
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم رقم ( )29ل�سنة 2006
ب�إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين،
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وعلى المر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2006ب�إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم ،المعدل
بالمر�سوم رقم ( )24ل�سنة ،2011
وبنا ًء على عر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:
المادة الأولى
ُيلغى البند (" )3معهد البحرين للتدريب" من الفقرة رابع ًا (�أ) من المادة الأول��ى من
المر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2006ب�إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم ،المعدل بالمر�سوم رقم
( )24ل�سنة .2011

المادة الثانية
ُي�ضاف �إلى الفقرة رابع ًا من المادة الأولى من المر�سوم رقم ( )29ل�سنة  2006ب�إعادة
تنظيم وزارة التربية والتعليم بن ٌد جدي ٌد برقم (د) ن�صه الآتي:
"د -معهد البحرين للتدريب ،ير�أ�سه مدير عام (بدرجة وكيل م�ساعد) ويتبعه:
� -1إدارة �شئون المتدربين.
� -2إدارة �شئون التدريب للهند�سة والعلوم.
� -3إدارة �شئون التدريب لإدارة الأعمال والفنون".
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المادة الثالثة
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا المر�سوم ,و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ,و ُين�شر في
الجريدة الر�سمية.

							

وزير التربية والتعليم
د .ماجد بن علي النعيمي

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

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ25 :جمادى الأولى 1434هـ
الموافق� 6 :أب ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم ( )13ل�سنة 2013
ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي �إدارتي ال�سجل التجاري و�شئون ال�شركات
بوزارة ال�صناعة والتجارة �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون الإج��راءات الجنائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة
 2002وتعديالته ،وعلى الأخ�ص المادة ( )45منه،
وعلى المر�سوم رقم ( )1مالية ل�سنة  1961الخا�ص ب�إن�شاء ال�سجل التجاري والئحته
التنفيذية ومذكرته التف�سيرية ،وتعديالته وعلى الأخ�ص المادة ( )22منه،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001وعلى
الأخ�ص المادة ( )351منه،
وعلى القـ ــانـ ــون رق ـ ــم ( )18ل�سنة  2012ب�ش ـ ـ�أن الأ�س ـ ــماء التج ـ ــاري ــة ،وعلى الأخ�ص
المادة ( )22منه،
وعلى قرار وزير العدل رقم ( )46ل�سنة  2006ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي �إدارتي ال�سجل
التجاري و�شئون ال�شركات بوزارة ال�صناعة والتجارة �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي،
وبنا ًء على االتفاق مع وزير ال�صناعة والتجارة.

قرر الآتي:
المادة الأولى
يخول موظفو �إدارة ال�سجل التجاري وموظفو �إدارة �شئون ال�شركات ب��وزارة ال�صناعة
والتجارة التالية �أ�سما�ؤهم �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بالن�سبة للجرائم التي تقع في دوائر
اخت�صا�صهم بالمخالفة لأحكام المر�سوم رقم ( )1مالية ل�سنة  1961الخا�ص ب�إن�شاء ال�سجل
التجاري والئحته التنفيذية ومذكرته التف�سيرية وتعديالته والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له،
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وقانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001والقرارات
ال�صادرة تنفيذ ًا له ،والقانون رقم ( )18ل�سنة  2012ب�ش�أن الأ�سماء التجارية وهم:
 -13علـي عب ــدالح�س ــين مك ــي.
 -1محمـ ـ ــد ح�سـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــزيمـ ـ ـ ـ ـ ــور.
 -14ح�سـ ــن عبدالل ـ ــه الغنامـي.
 -2عل ـ ـ ـ ــي �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد �سـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ــان.
 -15عل ـ ــي تق ـ ـ ـ ــي الـع ـلـ ـ ـ ـ ــوي.
 -3ح�س ـ ـ ـ ــن �أحم ـ ـ ـ ـ ــد الخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط.
 -16محم ــد ح�س ـ ــن �س ـ ـ ــلمان.
 -4علـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــا�شـ ـ ـ ـ ــور يـ ــو�سـ ـ ـ ــف.
 -17دع ــاء عبد الإل ــه المعلــم.
� -5إبـ ــراهي ـ ـ ــم نـ ـ ــا�صـ ـ ــر ال�شـ ـ ـ ــيخ.
� -18إبراهيم محمد عواجـ ـ ــي.
 -6تـ ـ ــوف ـيـ ــق �أحم ـ ـ ـ ــد م�شـ ـ ـ ــيمـ ـ ــع.
 -19وفاء عبدالأمير البحارنة.
� -7إبـ ــراهي ـ ـ ــم جمـ ــعة الخـ ـ ــواجـ ــة.
 -20زينــب جعـ ـ ــفر �سـ ـ ـ ــلمان.
 -8زينـ ــب �سـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد الب�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري.
 -21جعـ ــفر �س ـ ـ ــعيد �أحمـ ـ ـ ــد.
 -9جع ـ ـ ــفر خمـ ـ ــي�س الحـ ـ ـ ـ ــايكـ ـ ــي.
 -22ح ـ ـ ـ ــوراء خـ ــلف �أحمـ ـ ــد.
 -10ح�س ـ ـ ـ ـ ــين عيـ�سـ ـ ـ ــى ال�شـ ــاعــر.
 -11منـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل محمـ ـ ـ ـ ـ ــد.
 -12عبدالمح�سن عبدالر�سول جعفر.

المادة الثانية
ُيلغى القرار رقم ( ) 46ل�سنة  2006ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي �إدارتي ال�سجل التجاري
و�شئون ال�شركات بوزارة ال�صناعة والتجارة �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.

المادة الثالثة
ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره.

						
�صدر بتاريخ 12 :جمادى الأولى 1434هـ
الم ـ ــواف ـ ـ ــق 24 :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2013م

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبد اهلل �آل خليفة
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وزارة الثقافة

قرار رقم ( )4ل�سنة 2013
ب�ش�أن وقف العمل بالترخي�ص ال�سياحي
لمرفق (كوفي �شوب الواحة) في فندق تروبيكانا

وزيرة الثقافة:
بعد االطالع على المر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1986ب�ش�أن تنظيم ال�سياحة المعدل
بالمر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة  1994والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له،
وعلى المر�سوم رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل م�سمى وزارة الثقافة والإعالم و�إن�شاء هيئة
�شئون الإعالم،
وعلى المر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2010ب�إعادة تنظيم وزارة الثقافة،
وعلى تقرير قطاع ال�سياحة،
وبنا ًء على تو�صية القائم ب�أعمال وكيل وزارة الثقافة،

قرر الآتي:
مادة ()1

يوقف العمل بالترخي�ص ال�سياحي لمرفق (كوفي �شوب الواحة) في فندق تروبيكانا لمدة
�شهر واحد فقط ,وذلك لإخالل �إدارة الفندق بالتزاماته على نحو َي ُ�ضر بم�صلحة المهنة.

مادة ()2

على قطـ ـ ــاع ال�سـ ــياح ــة تنف ــيذ ه ــذا القـ ـ ــرار ،و ُيعم ـ ــل به من اليـ ــوم التــالــي لن�شـ ــره
ف ــي الجـ ــري ــدة الر�س ـ ــمية.

								
�صدر في 26 :جمادى الأولى 1434هـ
الــموافــق� 7 :أبـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

وزيرة الثقافة
مي بنت محمد �آل خليفة
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وزارة الثقافة

قرار رقم ( )5ل�سنة 2013
ب�ش�أن تعديل النظام الأ�سا�سي لم�سرح الجزيرة

وزيرة الثقافة:
بعد االطالع على المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989ب�إ�صدار قانون الجمعيات والأندية
االجتماعية والثقافية والهيئات الخا�صة العاملة في ميدان ال�شباب والريا�ضة والم�ؤ�س�سات
الخا�صة ،وتعديالته الالحقة،
وعلى قرار مجل�س الوزراء رقم  2141-08بالموافقة على ت�سمية وزارة الثقافة كجهة �إدارية
مخت�صة بالجمعيات الثقافية والأدبية ,و�أن يكون وزير الثقافة ب�صفته الوزير المعني بذلك،
وعلى القرار ال��وزاري رقم ( )8ل�سنة  1991ب�ش�أن ن�شر قيد وملخ�ص النظام الأ�سا�سي
لم�سرح الجزيرة المعاد ت�سجيله بوزارة الإعالم،
وعلى القرار ال�صادر من الجمعية العمومية غير العادية لم�سرح الجزيرة بتاريخ  9مار�س
 2013بتعديل نظامه الأ�سا�سي لي�صبح م�سماه «مركز الجزيرة الثقافي»،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُي�سجل في قيد الجمعيات والأندية الثقافية والفنية الخا�ضعة لإ�شراف وزارة الثقافة تحت
قيد رقم (م )2-قرار الجمعية العمومية لم�سرح الجزيرة بتعديل نظامه الأ�سا�سي ،لي�صبح
م�سماه (مركز الجزيرة الثقافي) ،تكون من بين �أهدافه النهو�ض بالعمل الثقافي عن طريق
ن�شر الوعي بين المواطنين ،واالهتمام بجميع مجاالت الثقافة وتطوير القنوات التعبيرية
الفنية والأدبية في مملكة البحرين.

مادة ()2

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.

								
�صدر في 27 :جمادى الأولى 1434هـ
الــموافــق� 8 :أب ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

وزيرة الثقافة
مي بنت محمد �آل خليفة
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وزارة الثقافة

قرار رقم ( )6ل�سنة 2013
ب�ش�أن فر�ض ر�سم لزيارة المتاحف والآثار

وزيرة الثقافة:
بعد االط�لاع على المر�سوم بقانون رق��م ( )11ل�سنة  2005ب�ش�أن حماية الآث���ار ،وعلى
الأخ�ص المادة ( )25منه،
وعلى المر�سوم رقم ( )31ل�سنة  2010بتعديل م�سمى وزارة الثقافة والإعالم و�إن�شاء هيئة
�شئون الإعالم،
وعلى المر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2010ب�إعادة تنظيم وزارة الثقافة،
وعلى القرار رقم ( )5ل�سنة  2005ب�ش�أن فر�ض ر�سم لزيارة المتاحف والآثار،
وعلى قرار مجل�س ال��وزراء رقم  2036-03بتاريخ � 6سبتمبر  2009بالموافقة على زيادة
ر�سوم دخول المتحف الوطني ومتحف قلعة البحرين،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيفـ ــر�ض عل ــى كـ ــل زائ ـ ــر للمـتـاح ــف والمواق ـ ــع الأث ـ ــري ــة المـ ــذكـ ـ ــورة �أدن��اه ،ر�سم
دخـ ــول علـ ــى النح ـ ــو الت ــال ــي:
 )1ر�سوم دخول متحف البحرين الوطني:
ال�سياح االجانب والمقيمون  1دينار.
مواطنو مملكة البحرين ن�صف دينار.
 )2ر�سوم دخول متحف موقع قلعة البحرين:
ال�سياح الأجانب والمقيمون  2دينار.
مواطنو مملكة البحرين  1دينار.
 )3ر�سوم دخول المواقع االثرية:
 قلعة عراد:ال�سياح الأجانب والمقيمون  1دينار.
مواطنو مملكة البحرين ن�صف دينار.
 بيت الج�سرة:ال�سياح االجانب والمقيمون  1دينار.
مواطنو مملكة البحرين ن�صف دينار.

17

18

العدد - 3099 :الخميس  11أبريل 2013

 بيت ال�شيخ عي�سى بن علي:ال�سياح االجانب والمقيمون  1دينار.
مواطنو مملكة البحرين ن�صف دينار.
 ر�سوم دخول العرو�ض المتحفية ( قلعة ال�شيخ �سلمان بن �أحمد الفاتح ):ال�سياح الأجانب والمقيمون  2دينار.
مواطنو مملكة البحرين  1دينار.

مادة ()2

ُيفر�ض ر�سم �إيجار يومي للمرافق المذكورة �أدناه على النحو التالي:
 -1ال�صالة الثقافية  1000دينار لفعالية اليوم الواحد 700 ،دينار في حالة الفعاليات التي
تمتد لأكثر من يوم ،و 200دينار لكل يوم تدريب ( بروفه ).
• قلعة عراد  1000دينار للقطاع الحكومي و 3000دينار للقطاع الخا�ص.
 -3قلعة البحرين ومتحف موقع قلعة البحرين الم�ساحات الخارجية  1000للقطاع الحكومي
و 2000دينار للقطاع الخا�ص.
-4متحف البحرين الوطني:
• البهو الداخلي  5000دينار للقطاع الحكومي و 10000دينار للقطاع الخا�ص.
• الم�ساحات الخارجية  500دينار للقطاع الحكومي و 3000دينار للقطاع الخا�ص.
• قاعة الفنون الت�شكيلية  5000دينار في حال العر�ض دون البيع �أو  %25من قيمة بيع
المعرو�ضات.
• قاعة المحا�ضرات  1000دينار.
� -5صالة الفنون:
• ال�صالة ال�صغيرة  1000دينار في ح��ال العر�ض دون البيع �أو  %25من قيمة بيع
المعرو�ضات.
• ال�صالة الكبيرة  2000دي��ن��ار ف��ي ح��ال العر�ض دون البيع �أو  %25م��ن قيمة بيع
المعرو�ضات.

مادة ()3

على جميع م�ست�أجري المرافق الخا�صة بالوزارة �إيداع ت�أمين نقدي بقيمة  1000دينار قابل
لال�سترجاع عند انتهاء ا�ستخدام المرفق.
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مادة ()4

يلغى كل ن�ص يخالف �أحكام هذا القرار.

مادة ()5

على الوكيل الم�ساعد للثقافة والتراث الوطني تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره
في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في 28 :جمادى الأولى 1434هـ
ال ـ ــموافـق� 9 :إب ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

وزيـرة الثقافة
مي بنت محمد �آل خليفة
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وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني
قرارات ا�ستمالك
قرار ا�ستمالك رقم ( )1ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009245الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.



			

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )2ل�سنة 2013

�إن sوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06001666الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

			

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )3ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06001667الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )4ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت

العدد - 3099 :الخميس  11أبريل 2013

ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06016541الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )5ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009248الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

			

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )6ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06013407الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )7ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009252الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )8ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
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ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06005965الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )9ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06003773الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )10ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009024الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )11ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06001167الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )12ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
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ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009226الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )13ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06005863الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )14ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009239الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )15ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06003778الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )16ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
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ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  060090241الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )17ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009249الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )18ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009247الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )19ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06003740الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )20ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت

العدد - 3099 :الخميس  11أبريل 2013

ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009256الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )21ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06003741الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )22ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06014770الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )23ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06014809الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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قرار ا�ستمالك رقم ( )24ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06015026الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

		

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )25ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06019091الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )26ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009253الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )27ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06013406الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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قرار ا�ستمالك رقم ( )28ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06003774الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )29ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06014804الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )30ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06019137الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )31ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009223الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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قرار ا�ستمالك رقم ( )32ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009250الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )33ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009224الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )34ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ح�سن و�أحمد وابراهيم �أبناء علي العالي و�شركائهم الكائن في �سترة من
المنامة والم�سجل بالمقدمة رقم  2006/2217وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني
بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.



وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )35ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
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ا�ستمالك ملك ال�شيخ عبداهلل بن خليفة بن عبداهلل �آل خليفة الكائن في �سترة من المنامة
والم�سجل بالمقدمة رقم  2002/7687وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة
�سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
قرار ا�ستمالك رقم ( )36ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك  /ال�شركة العربية العالمية للخدمات ذ.م.م الكائن في �سترة من المنامة
والم�سجل بالمقدمة رقم  2007/3636وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة
�سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )37ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك  /محمد جا�سم عبدالرحمن الزياني الكائن في �سترة من المنامة والم�سجل
بالمقدمة رقم  1995/7701وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة،
ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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قرار ا�ستمالك رقم ( )38ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك  /محمد علي يو�سف المزعل الكائن في �سترة من المنامة والم�سجل بالمقدمة
رقم  1991/6190وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب
وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )39ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ال�سادة /عبداهلل علي عبداهلل مرهون و�شركاءه الكائن في �سترة من المنامة
والم�سجل بالمقدمة رقم  1996/2759وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة
�سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )40ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك  /ال�شيخ عطية اهلل بن عبدالرحمن �آل خليفة الكائن في �سترة من المنامة
والم�سجل بالمقدمة رقم  2000/385وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة
�سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.
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وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )41ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك  /ح�سن واحمد و�إبراهيم �أبناء علي العالي و�شركائهم الكائن في �سترة من
المنامة والم�سجل بالمقدمة رقم  2003/1006وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني
بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )42ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ال�سادة /عبا�س وح�سن ابني علي عبداهلل مرهون الكائن في �سترة من المنامة
والم�سجل بالمقدمة رقم  2004/6838وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة
�سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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قرار ا�ستمالك رقم ( )43ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك  /مطر عبداهلل �أحمد ال���ذوادي الكائن في �سترة من المنامة والم�سجل
بالمقدمة رقم  2007/11922وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة،
ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )44ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك  /يامين جعفر مح�سن ربيع الكائن في �سلماباد من المنامة والم�سجل بالمقدمة
رقم  2008/8967وذلك من �أجل م�شروع النخيل الإ�سكان ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )47ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009251الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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قرار ا�ستمالك رقم ( )48ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06001013الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )49ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ال�سادة� /شيخة جا�سم محمد م�سيح و�شركائها الكائن في �سترة من المنامة
والم�سجل بالمقدمة رقم  2006/16004وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني ،ح�سب
طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )50ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ال�سيد /عمران محمد عمران الكائن في �سترة من المنامة والم�سجل بالمقدمة
رقم  2002/12374وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني في منطقة �سترة ،ح�سب
طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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قرار ا�ستمالك رقم ( )51ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ال�سادة� /أ�صحاب �شركة محمد ح�سن ديواني و�أوالده الكائن في �سترة من
المنامة والم�سجل بالمقدمة رقم  2005/8141وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني
في منطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )52ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06019092الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )53ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ال�سادة /جا�سم و�سند �أبني محمد �سند الكائن في �سترة من المنامة والم�سجل
بالمقدمة رقم  1972/3445وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني في منطقة �سترة،
ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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قرار ا�ستمالك رقم ( )54ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009027الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )55ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009025الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )54ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009026الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )57ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06003776الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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قرار ا�ستمالك رقم ( )58ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06003777الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )59ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06016267الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )60ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009246الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )61ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06002694الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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قرار ا�ستمالك رقم ( )63ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06003775الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )64ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009255الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )65ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06009208الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )66ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06011700الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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قرار ا�ستمالك رقم ( )67ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك الملك الغير م�سجل بموجب العقار رقم  06003735الكائن في �سترة من المنامة
وذلك من �أجل م�شروع حدائق العين الإ�سكاني بمنطقة �سترة ،ح�سب طلب وزارة الإ�سكان.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )68ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ال�سيد /محمد بن عبداهلل بن نعمة الكائن في فريق العمامرة من المحرق
والم�سجل بالمقدمة رقم  1369/874وذلك من �أجل �إن�شاء مواقف ،ح�سب طلب وزارة �شئون
البلديات والتخطيط العمراني.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )69ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ال�سيد /عبداهلل بن مبارك العماري الكائن في فريق العمامرة من المحرق
والم�سجل بالمقدمة رقم  1361/278وذلك من �أجل �إن�شاء مواقف �سيارات ،ح�سب طلب وزارة
�شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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قرار ا�ستمالك رقم ( )70ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك �أ�سهم ال�سادة /جبر بن محمد العماري وعبدالعزيز بن جا�سم ال�سعدون الكائن في
فريق العمامرة من المحرق والم�سجل بالمقدمة رقم  1365/58وذلك من �أجل �إن�شاء مواقف،
ح�سب طلب وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )72ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ال�سيدة� /شيخة غتنم علي الم�ضحكي ،الكائن في منطقة الب�ستين من المحرق
والم�سجل بالمقدمة رقم  1990/927وذلك من �أجل �إن�شاء مواقف �سيارات  ،ح�سب طلب وزارة
�شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )73ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ال�سيدة /لولوة غانم علي الم�ضحكي  ،الكائن في منطقة الب�ستين من المحرق
والم�سجل بالمقدمة رقم  1989/3002وذلك من �أجل �إن�شاء مواقف �سيارات  ،ح�سب طلب
وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني.
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وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )74ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ال�سيدة� /سبيكة غانم علي الم�ضحكي ،الكائن في منطقة الب�ستين من المحرق
والم�سجل بالمقدمة رقم  1989/5254وذلك من �أجل �إن�شاء مواقف �سيارات  ،ح�سب طلب
وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي

قرار ا�ستمالك رقم ( )75ل�سنة 2013

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رق��م ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة فقـد قـررت
ا�ستمالك ملك ال�سيد /مو�سى جمعة كاظم الخنيزي ،الكائن في منطقة مدينة عي�سى من
المنامة والم�سجل بالمقدمة رقم  2012/13153وذلك من �أجل �إن�شاء مواقف �سيارات  ،ح�سب
طلب وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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وزارة الموا�صالت

قرار رقم (  ) 8ل�سنة 2013
بتعديل جدول ر�سوم الطيران المدني
المرافق للقرار رقم ( )6ل�سنة 2012
ب�ش�أن تحديد وتنظيم ر�سوم الطيران المدني

وزير الموا�صالت:
بعد االط�لاع على القرار رقم ( )6ل�سنة  ، 2012ب�ش�أن تحديد وتنظيم ر�سوم الطيران
المدني،
وبنا ًء على عر�ض وكيل �شئون الطيران المدني،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:
المادة ()1

تحدد ر�سوم الطائرات التي ال تهبط في �إي من المطارات الواقعة في �إقليم البحرين
لمعلومات الطيران الواردة بن�ص البند رقم ( )5من القائمة ( )1من جدول ر�سوم الطيران
المدني المرافق للقرار رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن تحديد وتنظيم ر�سوم الطيران المدني ،
وذلك وفق ًا للجدول رقم ( )1المرافق لهذا القرار  ،وعلى �أن تلغى عبارة ( %50زيادة عن
المعدل ) الواردة �أمام ذات البند.

المادة ()2

ت�ستبدل القائمة رقم ( )2الخا�صة بر�سوم ت�سجيل الطائرة و�إ�صدار الرخ�ص وال�شهادات
ال��واردة بجدول ر�سوم الطيران المدني المرافق للقرار رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن تحديد
وتنظيم ر�سوم الطيران المدني بالقائمة رقم ( )2الواردة بالجدول رقم ( )2المرافق لهذا
القرار.

المادة ()3

على وكيل �شئون الطيران المدني تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به اعتبار ًا من �أول نوفمبر 2013
 ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر بتاريخ 28 :جمادى الأولى 1434هـ
الم ـ ــواف ـ ـ ــق� 9 :أب ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

وزير الموا�صالت
كمال بن �أحمد محمد
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وزارة العمل

قرار رقم ( )12ل�سنة 2013
ب�ش�أن الإجراءات الالزمة للإبالغ
عن �إ�صابات العمل والأمرا�ض المهنية

وزير العمل:
بعد االطالع على قانون الت�أمين االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة
 ،1976وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )25ل�سنة  2009بالموافقة على ان�ضمام مملكة البحرين �إلى اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم ( )155ل�سنة  1981ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة المهنيتين وبيئة العمل،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( ) 36ل�سنة،2012
وعلى المر�سوم رقم ( )2ل�سنة  1994بان�ضمـ ـ ــام دولة البحـ ـ ــرين �إلى االتفاقية العربية
رقم ( )7لعام  1977والتو�صية رقم ( )1لعام  1977ب�ش�أن ال�سالمة وال�صحة المهنية،
وعلى قرار وزير ال�صحة رقم ( )5ل�سنة  1976ب�ش�أن �أمرا�ض المهنة وال�صناعات والأعمال
الم�سببة لها،
وعلى قرار وزير العمل وال�شئون االجتماعية رقم ( )6ت�أمينات بتاريخ  1976/9/4ب�ش�أن
الإجراءات التنفيذية لفرع الت�أمين �ضد �إ�صابات العمل،
وعلى قرار وزير ال�صحة رقم ( )3ل�سنة  1978بتنظيم و�سائل الوقاية من �أمرا�ض المهنة
واالحتياطات ال�صحية الالزمة لحماية العمال �أثناء العمل،
وعلى ق��رار وزي��ر ال�صحة رق��م ( )3ل�سنة  2001ب�ش�أن الفح�ص الطبي ال��دوري للعمال
المعر�ضين للإ�صابة بالأمرا�ض المهنية،
وعلى قرار وزير العمل رقم ( )1ل�سنة  2006ب�ش�أن الإجراءات الالزمة للإبالغ عن �إ�صابات
العمل والأمرا�ض المهنية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
المادة ()1

في تطبيق �أحكام هذا القرار ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
�سياق الن�ص
منها ،ما لم ِ
الوزارة :الوزارة المعنية ب�شئون العمل في القطاع الأهلي.
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المن�ش�أة :كل موقع �أو مكان يزاول فيه العمل �سواء �أكان عم ًال �صناعي ًا �أم حرفي ًا �أم زراعي ًا �أم
خدمي ًا �أم غير ذلك.
الفرع :كل موقع منف�صل يزاول فيه عامل �أو �أكثر وجه ًا من �أوجه ن�شاط المن�ش�أة.
العامل:كل �شخ�ص طبيعي يعمل لقاء �أجر لدى �صاحب العمل وتحت �إدارته �أو �إ�شرافه.
ح��ادث العمل�:أي حادث ين�ش�أ عن العمل �أو ب�سبب يت�صل به وقد ينتج عنه �إ�صابة عامل �أو
�أكثر� ،أو خ�سائر في الممتلكات.
�إ�صابة العمل :هي الإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض المهنية المبينة بالجدول رقم ( )3المرافق
لقانون الت�أمين االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة � ،1976أو الإ�صابة
نتيجة حادث وقع للعامل �أثناء ت�أدية العمل �أو ب�سببه ،ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع
للم�ؤمن عليه خالل فترة ذهابه لمبا�شرة عمله �أو عودته منه� ،أو �أثناء طريقه من محل عمله
�إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل وي�شترط دائم ًا �أن يكون الذهاب والإياب
دون توقف �أو تخلف �أو انحراف عن الطريق الطبيعي ،وكذلك �أثناء تنقالته التي يقوم بها بناء
على تعليمات �صاحب العمل �أو �أثناء ال�سفر بتكليف منه �أو ممن يقوم مقامه.
الإ�صابة الج�سيمة وت�شمل:
� -1أي ك�سر فيما عدا ك�سور �أ�صابع اليدين �أو القدمين.
 -2فقدان تام لأي ع�ضو �أو جزء من �أع�ضاء الج�سم �أو وظيفته.
 -3خلع الكتف ،الورك ،الركبة �أو �إزاحة في فقرة �أو �أكثر من فقرات العمود الفقري.
 -4فقدان م�ؤقت �أو دائم للإب�صار.
� -5أية �إ�صابة للعين ت�ستدعي معالجة طبية ومراجعة الطبيب للمتابعة.
 -6الإ�صابات الناتجة عن ال�صعقة الكهربائية �أو ال�صدمة �أو االختناق �أو الإجهاد الحراري
وت�ؤدي �إلى فقدان الوعي وت�ستدعي �إدخال الم�صاب �إلى الم�ست�شفى لأكثر من � 24ساعة.
 -7حروق الدرجة الثالثة.
� -8أية �إ�صابة ت�ستدعي �إدخال الم�صاب �إلى الم�ست�شفى �أكثر من � 24ساعة.
المر�ض المهني :هو المر�ض الذي ي�صاب به العامل نتيجة ت�أدية العمل ح�سبما يحدده جدول
الأمرا�ض المهنية رقم ( )3المرافق لقانون الت�أمين االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم بقانون
رقم ( ) 24ل�سنة .1976
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المادة ()2

ت�سري �أحكام هذا القرار على �أ�صحاب الأعمال والعاملين لديهم الخا�ضعين لأحكام قانون
العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة .2012

المادة ()3

يجب على �صاحب العمل ب�أية من�ش�أة �أو فرع لها �أو موقع عمل �إبالغ الوزارة ب�أي حادث عمل
ينتج عنه:
 -1وفاة العامل.
� -2إ�صابة ج�سيمة.
� -3أي �إ�صابة عمل ينتج عنها انقطاع العامل عن العمل لمدة �سبعة �أيام عمل متوا�صلة مع عدم
احت�ساب يوم الإ�صابة �ضمن المدة الالزمة للإبالغ ،و�إذا تبع يوم الإ�صابة �إجازة ر�سمية
ف�إنها تحت�سب �ضمن المدة الم�شار �إليها.
 -4حوادث المركبات التي تقع داخل المن�ش�أة �أو مواقع العمل.

المادة ()4

يلتزم �صاحب العمل ب�إبالغ الوزارة خالل � 24ساعة من وقت وقوع �إ�صابة العمل الواردة في
البندين رقمي ( )1و( )2من المادة ( )3من هذا القرار ،والإبالغ عن �إ�صابة العمل الواردة
في البندين رقمي ( )3و( )4من المادة ال�سابقة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ وقوع
الإ�صابة وذلك ب�إر�سال �إخطار على النموذج رقم ( )1المرافق لهذا القرار وت�سلم ما يثبت
عملية الإبالغ من الوزارة.

المادة ()5

يجب �أن يلتزم �صاحب العمل �إذا تبادر �إلى علمه �إ�صابة �أي عامل لديه بمر�ض مهني �أن يبلغ
ال��وزارة خالل ع�شرة �أيام من تاريخ علمه بالإ�صابة وذلك ب�إر�سال نموذج رقم ( )2المرفق
بالقرار وت�سلم ما يثبت عملية الإبالغ من الوزارة.

المادة ()6

مع مراعاة التن�سيق مع الجهات المعنية بال�شئون ال�صحية بالمملكة ،يجب على كل طبيب
يعتقد ب�إ�صابة �أحد مر�ضاه بمر�ض ناجم عن العمل �أو مرتبط به� ،أن يقوم فور ًا ب�إبالغ الوزارة،
ما لم يكن قد تم ذلك من قبل ،بحيث يت�ضمن البالغ ا�سم العامل المري�ض وعنوانه الكامل
والمر�ض الذي يعتقد �أنه م�صاب به ،وا�سم وعنوان جهة عمله و�صاحب عمله الأخير.
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المادة ()7

للعـ ــامـ ــل �إبــالغ ال ـ ــوزارة كتـ ــابيـ ـ ًا عن �أي حـ ــادث عمـ ــل ين ـت ــج عن ــه �إ�ص ــابت ــه ب�إ�صــابــة
ج�سـيمــة �أو بمـ ــر�ض مهـ ــني.

المادة ()8

تقوم الوزارة بالتحقيق الفني في الحوادث والإ�صابات والأمرا�ض المهنية.

المادة ()9

يلتزم �صاحب العمل بعدم تغيير معالم الحادث ما عدا تلك التي تم �إزالتها �أو تغييرها
لإنقاذ العامل الم�صاب �أو لوقف ا�ستمرار الخطر على العاملين في موقع العمل ،وال يحق له
�إزالة هذه المعالم �إال بعد مرور � 24ساعة من تاريخ �إبالغ الوزارة �أو انتهاء �سلطات التحقيق
من معاينة مكان الحادث �أيهما �أبعد.

المادة ()10

يلتزم �صاحب العمل بو�ضع نظام للإبالغ عن الإ�صابات والأمرا�ض المهنية داخل من�ش�أته
وحث العاملين لديه بالإبالغ عن جميع الإ�صابات المهنية التي يتعر�ضون لها ،مع تعميم
التو�صيات والإر�شادات الخا�صة بالو�سائل واالحتياطات الكفيلة على العاملين بالمن�ش�أة �أو
الفرع �أو موقع العمل لتالفي تكرارها م�ستقب ًال.

المادة ()11

يلتزم �صاحب العمل ب�إبالغ الوزارة كتابي ًا� ،إذا تبادر لعلمه وفاة عامل لديه كان قد تعر�ض
لإ�صابة عمل وتم الإبالغ عنها �سابق ًا وفق ًا لحكم المادة ( )3من هذا القرار بحيث ال تتجاوز
الفترة ما بين تاريخ الإ�صابة والوفاة �سنة واحدة.

المادة ()12

يلتزم �صاحب العمل في كل من�ش�أة �أو فرع لها �أو موقع عمل بموافاة ال��وزارة خالل الربع
الأول من كل عام ب�إح�صائية عن �إ�صابات العمل والأم��را���ض المهنية للعاملين لديه وفق ًا
للنموذج رقم ( )3المرفق بهذا القرار.
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المادة ()13

يلتزم �صاحب العمل ب�إن�شاء �سجل خا�ص يودع فيه ن�سخ من نماذج الإ�صابات والأمرا�ض
المهنية التي تم التبليغ عنها بموجب �أحكام هذا القرار على �أن يحتفظ بهذه النماذج لفترة
زمنية ال تقل عن خم�س �سنوات.

المادة ()14

ُيعاقب كـ ــل �صاحــب عمـ ــل �أو مــن يمثل ــه يخ ــالــف �أحك ـ ــام هـ ــذا القـ ــرار بالعـ ـقــوبــة
المن�ص ــو�ص عليـه ــا ف ــي الـم ـ ــادة ( )189مـ ــن قـ ــانـ ــون العم ـ ــل في القـ ــطاع الأهل ــي
ال�ص ـ ــادر بالق ــان ــون رقـ ــم ( )36ل�سنة .2012

المادة ()15

ُيلغى القرار رقم ( )1ل�سنة  2006ب�ش�أن الإج��راءات الالزمة للإبالغ عن �إ�صابات العمل
والأمرا�ض المهنية ،كما ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

المادة ()16

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لن�شره في الجريدة
الر�سمية.

								
�صدر بتاريخ 20 :جمادى الأولى 1434هـ
الم ـ ــواف ـ ـ ــق� 1 :أبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
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مملكة البحرين
وزارة العمل

نموذج رقم (� :)3إح�صائية عن �إ�صابات العمل والأمرا�ض المهنية خالل عام ...........
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وزارة العمل

قرار رقم ( )13ل�سنة 2013
ب�شان نقل ترخي�ص وا�ستبدال ت�سمية معهد المحترفون للتدريب
« م�ؤ�س�سة تدريبية خا�صة »
وزير العمل:
بعد االط�لاع على المر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  1998ب�ش�أن الم�ؤ�س�سات التعليمية
والتدريبية الخا�صة ،
وعلى القرار رقم ( )13ل�سنة  1999ب�ش�أن الم�ؤ�س�سات التدريبية الخا�صة ،
وعلـ ــى الق ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ــم ( )8ل�سـ ــنة  2008ب�ش ـ ـ�أن ر�سـ ـ ــوم تراخي�ص �إن�شاء الم�ؤ�س�سات
التدريبية الخا�صة ،
وعلى القرار رقم ( )32ل�سنة  2010ب�ش�أن ا�ستبدال ت�سمية معهد الأمل للتدريب ،
وعلى عقد ت�أ�سي�س �شركة معهد بروفي�شنل للتدريب ذ.م.م الموثق برقم ()2012017449
بتاريخ ،2012/4/4
وعلى �إق��رار التنازل عن ملكية معهد المحترفون للتدريب �إل��ى �شركة معهد بروفي�شنل
للتدريب ذ.م.م الموثق برقم ( )2012061609بتاريخ ،2012/12/10
وبنا ًء على عر�ض الوكيل الم�ساعد ل�شئون التدريب .

قرر الآتي :
مادة -1-

ُينقل ترخي�ص معهد المحترفون للتدريب الممنوح لل�سيد  /علي ح�سين مهدي دروي�ش �إلى
ال�سادة � /شرك ـ ــة معهــد بــروفي�ش ــنل للت ــدريب ذ.م.م� ،سجـ ــل تجـ ــاري رقـ ــم 68437-1
بموجب �إقرار الت ــنازل المـ ــوثـ ــق برقم ( )2012061609الم�ؤرخ في  2012/12/10تحت قيد
رقـ ــم ( /4م.ت.خ .)2013 /

مادة -2-

ُت�ستبدل ت�سمية معهد بروفي�شنل للتدريب ذ.م.م ( )Professional Training Institute W.L.L
بت�سمية معهد المحترفون للتدريب .
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مادة - 3 -

على الوكيل الم�ساعد ل�شئون التدريب تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ
ن�شرة في الجريدة الر�سمية.

�صدر في 21 :جمادى الأولى 1434هـ
المـواف ــق� 2 :أبـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
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وزارة العمل

قرار رقم ( )14ل�سنة 2013
ب�ش�أن ا�ستبدال ت�سمية مركز الم�شرق العربي للتدريب
«م�ؤ�س�سة تدريبية خا�صة»

وزير العمل:
بعد االط�لاع على المر�سوم بقانون رقم ( )25ل�سنة  1998ب�ش�أن الم�ؤ�س�سات التعليمية
والتدريبية الخا�صة،
وعلى القرار رقم ( )13ل�سنة  1999ب�ش�أن الم�ؤ�س�سات التدريبية الخا�صة،
وعلى القرار رقم ( )8ل�سنة  2008ب�ش�أن ر�سوم تراخي�ص �إن�شاء الم�ؤ�س�سات التدريبية
الخا�صة،
وعلى القرار رقم ( )17ل�سنة  2010ب�ش�أن نقل ترخي�ص مركز الم�شرق العربي للتدريب
«م�ؤ�س�سة تدريبية خا�صة»،
وبنا ًء على عر�ض الوكيل الم�ساعد ل�ش�ؤون التدريب،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُت�ستبدل ت�سمية الم�شرق للتدريب  Al mashreq trainingبت�سمية مركز الم�شرق العربي
للتدريب الممنوح ترخي�صه لل�سيد  /ح�سن علي عبدعلي ح�سن �أحمد.

المادة الثانية

على الوكيل الم�ساعد ل�شئون التدريب تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ
ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في 22 :جمادى الأولى 1434هـ
المــوافـق� 3 :أب ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
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ملخ�ص التقرير ال�سنوي عن ن�شاط هيئة تنظيم �سوق العمل
وملخ�ص ح�سابات الهيئة المدققة خالل ال�سنة المالية 2012
المعتمد من مجل�س الإدارة
بنا ًء على مهام و�صالحيات الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �سوق العمل وفق �أحكام القانون
رقم(  )19ل�سنة 2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل فقد تم �إع��داد التقرير ال�سنوي عن ن�شاط
الهيئة خالل ال�سنة المالية  2012م�شفوع ًا بن�سخة من ح�سابات الهيئة المدققة للهيئة عن
الفترة المنتهية في  31دي�سمبر  2012وذلك ح�سبما ورد في تقرير مدققي الح�سابات والتقارير
المالية الداخلية  ,وقد �شمل هذا التقرير ر�صد ًا للمهام وال�صالحيات التي با�شرتها الهيئة وفق
�أحكام القانون وهي على النحو التالي :
-1خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  2012حققت الـهيئة فائ�ض ًا نـقدي ًا مـقداره 215و
187و 1دينار ًا بحريني ًا ناتج ًا عن مجموع �إيرادات الهيئة من الميزانية المعتمدة من قبل
وزارة المالية والإي���رادات الأخ��رى وقدرها(  927و  199و  )7دينار ًا (ميزانية ت�شغيلية
000و000و 7دينار � +إيرادات �أخرى  927و  199دينار ًا) بينما بلغ �إنفاق الهيئة مبلغ  712و
 012و  6دينار ًا بحريني ًا.
بينما بلغ الفائ�ض الدفتري للعام  2012مبلغ  448و  288دي��ن��ار ًا بحريني ًا .وق��د بذل
الجهازالتنفيدي الكثير من الجهود التي بدورها �ساهمت في تقليل الإنفاق عن طريق ت�أجيل
التوظيف في بع�ض الوظائف والتر�شيد في الكثير من الم�صروفات.
 -2بلغ �صافي القيمة الدفترية للأ�صول الثابتة بعد خ�صم اال�ستهالكات حتى نهاية دي�سمبر
 2012مبلغ  515و  643و  1دينار ًا منها  403و  484دنانير عبارة عن �أ�صول متبرع بها من
قبل مجل�س التنمية االقت�صادية على مدى ال�سنوات  2008 – 2005ومبلغ 112و  159و 1
دينار ًا �أ�صول م�شتراة من قبل الهيئة.
 -3تم تحقيق مبلغ  952و  177دينار ًا كفوائد بنكية ناتجة عن ا�ستثمار المبالغ الزائدة في
ودائع ق�صيرة الأجل ،كما تم تحقيق مبلغ  975و  21دينار ًا ك�إيرادات �أخرى مختلفة.
 -4بلغ مجموع الر�سوم المح�صلة ل�صالح �صندوق العمل ووزارة المالية خالل العام  2012مبلغ
201و 953و  55دينار ،بينما بلغت الر�سوم الم�ستحقة على �أ�صحاب الأعمال في نهاية العام
 2012مبلغ 063و 399و  6دينار ًا.
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ومن المهام التي �أنجزتها الهيئة خالل العام  2012ما يلي:
 -1بلغ مجموع ت�صاريح العمال الجديدة ال�صادرة  899و  120ت�صريح عمل ،في حين بلغت
ت�صاريح العمل الم�ؤقتة (لمدة �ستة �شهور)  560و  4ت�صريح ًا ،بينما ت�صاريح العمل لفئة
الم�ستثمرين بلغ عددها  840ت�صريح عمل.
 -2بلغ مجموع تجديدات ت�صاريح العمل  276و  115تجديد ًا لت�صريح عمل ،في حين كان عدد
تجديدات ت�صاريح العمل الم�ؤقتة (لمدة �ستة �شهور) 658و  1ت�صريح ًا ،وكان عدد ت�صاريح
العمل التي تم تجديدها لفئة الم�ستثمرين  69ت�صريح ًا.
 -3با�شرت الهيئة �إجراءات البت في  446و  29طلب ًا النتقال العمالة الأجنبية ،ا�ستوفى منهم
 998و  25ال�ضوابط واال�شتراطات وتمت �إجراءات االنتقال.
 -4بلغت طلبات تغيير المهنة ال��ت��ي تمت الموافقة عليها  5977طلب ًا بعد ا�ستيفائها
اال�شتراطات.
 -5قامت الهيئة ب�إلغاء  567و  60ت�صريح عمل بنا ًء على طلبات �أ�صحاب العمل كتابة.
 -6با�شرت الهيئة في البت في �إخ��ط��ارات �أ�صحاب العمل ب�ش�أن ترك عمال �أجانب العمل
بالمخالفة ل�شروط الت�صريح ،حيث بلغ عدد الإخطارات المت�سلمة � 1789إخطار ًا.
 -7قامت الهيئة ب  959و  16زيارة تفتي�شية �شملت  565و  15موقع عمل في كافة محافظات
المملكة ،ر�صدت من خاللها  142حالة منها مخالفة لأحكام قانون تنظيم �سوق العمل
وت�صالح �أ�صحاب العمل في  131حالة من هذه الحاالت (لما مجموعه  261عام ًال).
 -8قامت الهيئة وبالتن�سيق مع الإدارة العامة للجن�سية والجوازات والإقامة ب�إ�صدار عدد 283
و  25ت�صريح ًا و تجديد  903و  34ت�صاريح و�إلغاء  679و  9ت�صريح ًا للإقامة للملتحقين
بالعمالة الأجنبية .
 -9قامت الهيئة بابتعاث الموظفين في دورات بداخل المملكة وخارجها حيث بلغ عدد الدورات
 279دورة (مائتين وت�سع ًا و�سبعين دورة) لرفع �أدائهم بق�صد زيادة فاعلية وكفاءة مزاولة
الهيئة لمهامها حيث تم ابتعاث  15موظف ًا لدورات خارجية 33 ،موظف ًا من �إدارة التفتي�ش
لدورة  ICDLوعدد  25موظف ًا (مدراء وم�شرفين) لدورة متخ�ص�صة في القيادة  CMIوهذه
الدورة لمدة عام ون�صف وبالتعاون مع معهد البحرين للدرا�سات الم�صرفية وما تبقى فهي
دورات داخلية.
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 -10قامت الهيئة بتطوير نظامها الإلكتروني (نظام العمالة الوافدة) ل�ضمان كفاءة وفاعلية
العمل كجهة مركزية ول�ضمان كفاءة قيامها بالمهام وال�صالحيات المكلفة بها ،حيث تم
عدد من التح�سينات والإ�صدارات المطورة للنظام والتي بلغ عددها ت�سع �إ�صدارات،
�إطالق ٍ
وتم خاللها تنفيذ ما يقارب مئة وت�سعة و�ستين ( )169تغيير ًا وتطوير ًا في نظام �إدارة
العمالة الوافدة كما تم معالجة و�إ�صالح ما يقارب مئتين و�أرب��ع وع�شرين ( )224ت�أثير ًا
جانبي ًا م�صاحب ًا للتغيرات تم اكت�شافها في النظام.
 -11قامت الهيئة ولأغرا�ض زيادة فعاليتها في �أداء مهامها بالتن�سيق مع جميع المحافظات
والمجال�س البلدية ووزارة الداخلية وال�صناعة والتجارة والبلديات والتخطيط العمراني
والعمل ووزارات وجهات حكومية �أخرى وذلك لتنظيم عملية �إ�صدار التراخي�ص وال�سيطرة
على العمالة غير النظامية كما �إنها تن�سق مع مختلف لجان غرفة تجارة و�صناعة البحرين
ومجل�س �إدارت��ه��ا وجهازها التنفيذي ،ونفذت مع جميع ه��ذه الجهات برامج وم�شاريع
م�شتركة.
وف��ي الختام نتقدم بخال�ص ال�شكر واالمتنان �إل��ى مجل�س الإدارة الموقر على دعمه
�ألالمحدود وتوجيهاته ال�سديدة التي كان لها الأثر الطيب في تحقيق الأهداف المن�شودة كذلك
ال�شكر مو�صول �إلى جميع العاملين بالهيئة الذين لهم الدور البارز والأ�سا�سي في تحقيق هذا
النجاح.
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وزارة ال�صناعة والتجارة
مركز البحرين للم�ستثمرين
�إعالن رقم ( )205ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل فرع من فروع �شركة
القوا�سم للتجارة �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه ال�سيدة/
ف�ضيلة محمد يو�سف �صالح ب�صفتها مالكة ل�شركة (القوا�سم للتجارة �ش�.ش.و) الم�سجلة
بموجب القيد رقم  2-71750طالب ًة تحويل ال�شكل القانوني للفرع الثاني من ال�شركة �إلى �شركة
ذات م�سئولية محدودة ،و�إدخ��ال �شركاء جدد بر�أ�سمال قدره خم�سون �ألـف دينار بـحـريـنـي
( 50000د.ب) تحت ا�سم �شركة (القوا�سم للتجارة ذ.م.م).
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )206ل�سنة 2013
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 مكتب فيجن
لال�ست�شارات نيابة عن ال�سيد� /إبراهيم محمد جبارة �صاحب م�ؤ�س�سة �أبو �إ�سكندر لتجارة
المنظفات الم�سجلة تحت القيد رق��م  75619طالب ًا تحويل ال�شكل القانوني للفرع الأول
للم�ؤ�س�سة الم�سجل تحت اال�سم (�أبو �إ�سكندر لتجارة المنظفات) �إلى �شركة ذات م�سئولية
محدودة ،و�إدخال ال�سيدة كيرنباال ها�سموك وال�سيد ها�سموكراي جوتيالل �سيت وال�سيدة ريما
�شيف نبيالي وال�سيد بدمانابا بيالي �شيفن في ال�شركة ،لت�صبح تحت ا�سم (�شركة �أبو �إ�سكندر
لتجارة المنظفات ذ.م.م) بر�أ�سمال قدره  20.000دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم ( )207ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل فروع من الم�ؤ�س�سة الفردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

تعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد/
ح�سن محمد ح�سن �أبل المالك للم�ؤ�س�سة الفردية الم�سجلة تحت القيد رقم  ،68855طالب ًا
تحويل الفروع �أرقام (� )7 ,6 ,5إلى �شركة (م�شويات طهران ذ.م.م) المملوكة لل�سيد محمد
حيدر كازروني وال�سيد ح�سن محمد ح�سن �أبل ،الم�سجلة تحت القيد رقم  ،84746وتغيير ا�سم
ال�شركة �إلى (م�شويات ح�سن �أبل و�شركاء ذ.م.م) بر�أ�سمال قدره  20,000دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن م�شفوع ًا بالم�ستندات الثبوتية.

�إعالن رقم ( )208ل�سنة 2013
ب�ش�أن انتهاء �أعمال ت�صفية �شركة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سادة/
���ش��رك��ة مكتب م���ؤ���س�����س��ة االع��ت��م��اد اال���س��ت�����ش��اري��ة ،ب��ن��ا ًء ع��ل��ى ق���رار ���ش��رك��ة ب��ي��وت��ي �أن���د مو
(ت�ضامن) ،ت�صفية ال�شركة اختياري ًا وتحويلها �إلى م�ؤ�س�سة فردية بنف�س الرقم الم�سجلة به
تحت القيد  71875ل�صالح ال�شريكة لولوة �سلمان ال�صباغ ،طالبين ت�صفية ال�شركة اختياري ًا
وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة .2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
الثبوتية.

�إعالن رقم ( )209ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية �شركة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب
ال�سادة /كيبوينت للإدارة ذ.م.م ب�صفتهم الم�صفين ل�شركة (جي �آر �أي �إم بارتنرز) الم�سجلة
بموجب القيد رقم  ،69282طالبين �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية،
وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة .2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
والمبررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الم�ؤ ِّيدة
ِّ
الإعالن.
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�إعالن رقم ( )210ل�سنة 0132
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية �شركة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه �شركة
(عناية للخدمات ال�صحية �ش�.ش.و) لمالكها محمد علي خليل ،الم�سجلة ك�شركة ال�شخ�ص
الواحد بموجب القيد رق��م  ،76297طالب ًة �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية ال�شركة ت�صفية
اختيارية ،و�شطبها من ال�سجل التجاري ،وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر
بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة                                       .2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )211ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية �شركة
ذات م�سئولية محدودة وتحويلها �إلى م�ؤ�س�سة فردية

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه �أ�صحاب
(�شركة الط�شاني الإن�شائية ذ.م.م) الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،53199طالبين ت�صفية
ال�شركة المذكورة ت�صفية اختيارية ،وتحويل �شكلها القانوني �إلى م�ؤ�س�سة فردية لل�سيدة �آيات
ال�سيد �أمين مح�سن المو�سوي تحت ا�سم (م�ؤ�س�سة الط�شاني للمقاوالت الإن�شائية) وفق ًا لأحكام
قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة        .2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
والمبررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الم�ؤ ِّيدة
ِّ
الإعالن.

�إعالن رقم ( )212ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ت�ضامن بحرينية

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد/
�سلمان عبدالواحد �سلمان علي المالك للم�ؤ�س�سة الفردية الم�سجلة تحت القيد رقم ،83551
طالب ًا تحويلها �إلى �شركة ت�ضامن و�إدخال ال�سيد /محمد علي حبيب الذخري �شريك ًا بال�شركة،
وتغيير �شكلها القانوني بر�أ�سمال قدره  10,000دينار بحريني.
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فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن م�شفوع ًا بالم�ستندات الثبوتية.

�إعالن رقم ( )213ل�سنة 2013
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 قـد تقدمت �إليه �شركة
الج�سرة للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م ،الم�سجلة تحت القيد رقم  ،19466طالبة تحويل ال�شركة
من �شركة ذات م�سئولية محدودة �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،بر�أ�سمال قدره  110,000دينار
بحريني ،وذلك بعد تنازل كل من ال�سيد ح�سن يو�سف عبداهلل يا�سين وال�سيد عبداهلل يو�سف
عبداهلل يا�سين عن كامل ح�ص�صهما في ال�شركة لل�سيدة لولوة جمعة �سلمان الحادي.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
�ستين يوم ًا من تاريخ ن�شر الإعالن.

�إعالن رقم ( )214ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل فرع من �شركة
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب
ال�سادة /جواد حبيب و�شركاه نيابة عن �شركة (فوك�س برك ال�سباحة والمقاوالت �ش�.ش.و)
لمالكها فوكا�س المجموعة (�شركة قاب�ضة ذ.م.م) الم�سجلة بموجب القيد رقم ،62862
طالبين تحويل الفرع رقم ( )2الم�سمى (فوكا�س بولز) �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة
بر�أ�سمال قدره  20,000دينار ،وذلك فيما بين كل من :فوكا�س المجموعة (�شركة قاب�ضة
ذ.م.م) وال�سيد� /سوددي�ش ديفيد �إيمانويل وال�سيدة /كالبانا �ضامو دران ،لممار�سة ن�شاط بيع
و�سائل الري والم�ضخات ،وا�ستيراد وت�صدير وبيع �أدوات وم�ستلزمات برك ال�سباحة.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
والمبررة لالعترا�ض ،خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الم�ؤ ِّيدة
ِّ
الإعالن.
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�إعالن رقم ( )215ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد/
رءوف علي �أحمد المناعي �صاحب الم�ؤ�س�سة الفردية الم�سماة رءوف المناعي ،الم�سجلة تحت
القيد رقم  ،56368التي تمار�س ن�شاط م�سح الكميات ،طالب ًا تحويل الم�ؤ�س�سة الفردية �إلى
�شركة ال�شخ�ص الواحد بر�أ�سمال قدره خم�سون �ألف ( )50000دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
والمبررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الم�ؤ ِّيدة
ِّ
الإعالن.

�إعالن رقم ( )216ل�سنة2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية �شركة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب
توما�س �أند �أ�سو�سيت�س نيابة عن �شركة م�شاريع المجموعة الع�شرة ذ.م.م ،والم�سجلة بموجب
القيد رقم  ،57348طالب ًا �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية و�شطبها من
ال�سجل التجاري ،وذلك وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم
( )21ل�سنة .2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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ملخ�ص عقــد
�شركة ال�شمري للدعاية والمنا�سبات ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة ال�شمري للدعاية والمنا�سبات ذ.م.م
رقم القيــد84166 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/5 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :دعاية و�إعالن وتنظيم الم�ؤتمرات والمنا�سبات.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة 14

مبنى 2844

طريق 2143

مجمع 321

هاتف36168171 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�سعودي الجن�سية)
 -1جراح بن مبارك بن فار�س ال�شمري
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(�سعودي الجن�سية)
 -2محمد بن مبارك بن فار�س ال�شمري
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1محمد بن مبارك بن فار�س ال�شمري (�سعودي الجن�سية)
 -2جراح بن مبارك بن فار�س ال�شمري (�سعودي الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1جراح بن مبارك بن فار�س ال�شمري
 -2محمد بن مبارك بن فار�س ال�شمري

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)

(�سعودي الجن�سية)
(�سعودي الجن�سية)

المدير العام

93

94
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ملخ�ص عقــد
�شركة براويز فخراوي ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�شركة� :شركة براويز فخراوي ذ.م.م
تاريخ الت�أ�سي�س1977/11/5 :
		
رقم القيــد8131 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع براويز ال�صور وعمل وتركيب البراويز.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى � 61أ

طريق  20المنامة/بوع�شيرة

مجمع 332

هاتف� 39649684 :ص.ب1859 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية الجن�سية)
 -1ب�شرى عبا�س محمد فخرو
عدد الح�ص�ص ( )35قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )1750الن�سبة (75ر)٪8
(بحرينية الجن�سية)
 -2فاطمة عبا�س محمد فخرو
عدد الح�ص�ص ( )35قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )1750الن�سبة (75ر)٪8
(بحرينية الجن�سية)
 -3رباب عبا�س محمد علي
عدد الح�ص�ص ( )50قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )2500الن�سبة (50ر)٪12
(بحريني الجن�سية)
� -4أحمد عبا�س محمد فخرو
عدد الح�ص�ص ( )70قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )3500الن�سبة (50ر)٪17
(بحريني الجن�سية)
 -5ح�سن عبا�س محمد فخرو
عدد الح�ص�ص ( )70قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )3500الن�سبة (50ر)٪17
(بحريني الجن�سية)
 -6محمد عبا�س محمد فخرو
عدد الح�ص�ص ( )70قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )3500الن�سبة (50ر)٪17
(بحريني الجن�سية)
 -7محمود عبا�س محمد فخرو
عدد الح�ص�ص ( )70قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )3500الن�سبة (50ر)٪17

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
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المخولون بالتوقيع:
� -1أحمد عبا�س محمد فخرو
 -2فاطمة عبا�س محمد فخرو
 -3محمود عبا�س محمد فخرو

(بحريني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحرينية الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفردة)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
� -1أحمد عبا�س محمد فخرو
 -2محمود عبا�س محمد فخرو
 -3فاطمة عبا�س محمد فخرو

رئي�س مجل�س المديرين
نائب رئي�س مجل�س المديرين
المدير العام

(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)
(بحرينية الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة هوت هيد لخدمات اللحام العامة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�شركة� :شركة هوت هيد لخدمات اللحام العامة ذ.م.م
رقم القيــد84163 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/5 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع �أدوات ميكانيكية خفيفة و�أدوات اللحام ومقاوالت
اللحام والفبركة (درجة ثالثة) وور�شة ميكانيكية متخ�ص�صة في الطرق الفنية للحام.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة 26

مبنى 2547

هاتف 39684453 :و17111111
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
Richard Eugene Abernathy -1
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة ()50
� -2سعيد محمد علي ال�سلمان
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة ()50
Sam Kobeissi -3
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة ()50
المخولون بالتوقيع:
� -1سعيد محمد علي ال�سلمان
Sam Kobeissi -2
Richard Eugene Abernathy -3
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
� -1سعيد محمد علي ال�سلمان
Richard Eugene Abernathy -2
Sam Kobeissi -3

طريق  1535الحد

مجمع 115

(�أمريكي الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )5000الن�سبة ()٪25
(بحريني الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )5000الن�سبة ()٪25
(�أمريكي الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100

(بحريني الجن�سية)
(�أمريكي الجن�سية)
(�أمريكي الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)

رئي�س مجل�س الإدارة
(بحريني الجن�سية)
(�أمريكي الجن�سية) نائب رئي�س مجل�س الإدارة
(�أمريكي الجن�سية) نائب رئي�س مجل�س الإدارة
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ملخ�ص عقــد
�شركة ماك�س �أريبيا لال�ست�شارات والتكنولوجيا ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة ماك�س �أريبيا لال�ست�شارات والتكنولوجيا ذ.م.م
رقم القيــد84161 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/5 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغ��را���ض ال�شركة :م�ست�شارو �إدارة و�إدارة �أعمال وتقديم الم�شورة الفنية والتقنية و�إجراء
الدرا�سات.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة 13

مبنى  999طريق  1813المنامة/الحورة مجمع 318

هاتف 17876543 :و17765438
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي الجن�سية)
� -1إر�شاد حيدر
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(هندي الجن�سية)
� -2سيد �شاه مم�شاد علي
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
�سيد �شاه مم�شاد علي
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
� -1إر�شاد حيدر
� -2سيد �شاه مم�شاد علي

(هندي الجن�سية)

(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)

Director
Chairman
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ملخ�ص عقــد
�شركة الخلود لمواد البناء ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة الخلود لمواد البناء ذ.م.م
رقم القيــد84157 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/5 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :بيع موادالبناء والأدوات الكهربائية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى  133ب طريق  77جدعلي مجمع 721

هاتف39884691 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي الجن�سية)
Bivin George Babu -1
عدد الح�ص�ص ( )48قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )4800الن�سبة ()٪24
(هندي الجن�سية)
George Babu Kutty -2
عدد الح�ص�ص ( )50قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )5000الن�سبة ()٪25
(بحرينية الجن�سية)
� -3سميرة جا�سم �سلمان �أحمد
عدد الح�ص�ص ( )102قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
Bivin George Babu -1
George Babu Kutty -2
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
George Babu Kutty -1
Bivin George Babu -2

(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)

(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)

Chairman
Managing Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة �إم �إي �سي فا�ست ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �إم �إي �سي فا�ست ذ.م.م
رقم القيــد84153 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/5 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :مقاوالت كهربائية �صغيرة درجة رابعة (توزيع الكهرباء) ومقاوالت ميكانيكية
(درجة ثالثة).
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 30دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  1909مبنى  2504طريق � 2832ضاحية ال�سيف مجمع 428

هاتف37745555 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1علي مكي ح�سن علي
عدد الح�ص�ص ( )75قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )7500الن�سبة ()٪25
(بحريني الجن�سية)
 -2مو�سى جعفر محمد �آل �ضيف
عدد الح�ص�ص ( )225قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )22500الن�سبة ()٪75

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
مو�سى جعفر محمد �آل �ضيف
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
مو�سى جعفر محمد �آل �ضيف

(بحريني الجن�سية)

(بحريني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)

رئي�س مجل�س الإدارة
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ملخ�ص عقــد
�شركة �أر�ض ال�ستائر ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �أر�ض ال�ستائر ذ.م.م
رقم القيــد84152 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/5 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغ��را���ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع �أقم�شة ومن�سوجات وخياطة ال�ستائر وا�ستيراد
وت�صدير وبيع المظالت وال�ستائر الجرارة ولوازمها.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى � 96أ

طريق 339

هاتف39684847 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
� -1أيوب حبيب عبدعلي بدر
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة ()100
 -2محمد �إبراهيم محمد القا�سمي
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة ()100

المنامة/الق�ضيبية

مجمع 306

(بحريني الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(بحريني الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(بحريني الجن�سية)
� -1أيوب حبيب عبدعلي بدر
 -2محمد �إبراهيم محمد القا�سمي (بحريني الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1محمد �إبراهيم محمد القا�سمي
� -2أيوب حبيب عبدعلي بدر

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)

(بحريني الجن�سية) نائب رئي�س مجل�س المديرين
رئي�س مجل�س المديرين
(بحريني الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة �إم �إي �إم �إيه تريدينغ ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �إم �إي �إم �إيه تريدينغ ذ.م.م
رقم القيــد84092 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/1/30 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع مواد البناء.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى 102

طريق 380

المنامة/النعيم

مجمع 303

هاتف 17268111 :و39450898
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي الجن�سية)
Baby Mathew Manakulathil -1
عدد الح�ص�ص ( )196قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحريني الجن�سية)
 -2محمد �إبراهيم محمد �أحمدي
عدد الح�ص�ص ( )204قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
Baby Mathew Manakulathil -1
 -2محمد �إبراهيم محمد �أحمدي
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1محمد �إبراهيم محمد �أحمدي
Baby Mathew Manakulathil -2

(هندي الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

(بحريني الجن�سية)
(هندي الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)

Chairman
Managing Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة جلجام�ش للمقاوالت والعقارات ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة جلجام�ش للمقاوالت والعقارات ذ.م.م
رقم القيــد84150 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/4 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :الداللة في العقارات ومقاوالت التنظيفات (درجة ثالثة) ومقاوالت تنظيفات
المرافق العامة وتخلي�ص المعامالت لدى الجهات الر�سمية والحكومية و�إدارة المجمعات
التجارية وال�صناعية والعمارات والمباني ال�سكنية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 50دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  91مبنى  254طريق  2007المنامة/الحورة مجمع 320

هاتف39595666 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1عمار محمد خليفة الباز
عدد الح�ص�ص ( )5قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )500الن�سبة ()٪1
(بحريني الجن�سية)
 -2عادل �إبراهيم ح�سن بخ�ش
عدد الح�ص�ص ( )495قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )49500الن�سبة ()٪99

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
عادل �إبراهيم ح�سن بخ�ش

(بحريني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
عادل �إبراهيم ح�سن بخ�ش

(بحريني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)

رئي�س مجل�س المديرين

العدد - 3099 :الخميس  11أبريل 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة ميجا كاردز ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة ميجا كاردز ذ.م.م
رقم القيــد84148 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/4 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :دعاية و�إعالن.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  336مبنى  2648طريق � 5720أمواج مجمع 257

هاتف33231659 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(نيوزليندي الجن�سية)
 -1كنج�سلي كارل انتوني دو دويل
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(هولندي الجن�سية)
Stephane Dimitri Nicolay Sloots -2
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(نيوزليندي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -1كنج�سلي كارل انتوني دو دويل
( Stephane Dimitri Nicolay Sloots -2هولندي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
Stephane Dimitri Nicolay Sloots -1
 -2كنج�سلي كارل انتوني دو دويل

(هولندي الجن�سية)
(نيوزليندي الجن�سية)

Director
CEO
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ملخ�ص عقــد
�شركة هناء محمد با�صرة
و�شركائها للأجهزة الطبية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة هناء محمد با�صرة و�شركائها للأجهزة الطبية ذ.م.م
رقم القيــد84145 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/4 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع الأجهزة والأدوات الطبية والعلمية وم�ستلزماتها
وقطع غيارها.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  23مبنى  2317طريق 2830

هاتف 39905006 :و17006576
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1ح�سين علي �سلمان �أحمد
عدد الح�ص�ص ( )2قيمة الح�صة ()100
 -2هناء بنت محمد بن عبداهلل با�صرة
عدد الح�ص�ص ( )198قيمة الح�صة ()100

مجمع 428

(بحريني الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )200الن�سبة ()٪1
(�سعودية الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )19800الن�سبة ()٪99

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
هناء بنت محمد بن عبداهلل با�صرة

(�سعودية الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفردة)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
هناء بنت محمد بن عبداهلل با�صرة

(�سعودية الجن�سية)

العدد - 3099 :الخميس  11أبريل 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة لي جراند للتجارة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة لي جراند للتجارة ذ.م.م
رقم القيــد84124 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/1/31 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغ��را���ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع المواد الغذائية والم�شروبات ماعدا الم�شروبات
الكحولية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة 112

مبنى 789

طريق  1322مقابة

مجمع 513

هاتف39920666 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(تون�سي الجن�سية)
 -1مهدي بن المحجوب ابن ن�صر
عدد الح�ص�ص ( )49قيمة الح�صة (� )200إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحريني الجن�سية)
� -2أحمد وهيب �أحمد الخاجة
عدد الح�ص�ص ( )51قيمة الح�صة (� )200إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1مهدي بن المحجوب ابن ن�صر
� -2أحمد وهيب �أحمد الخاجة
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
� -2أحمد وهيب �أحمد الخاجة
 -1مهدي بن المحجوب ابن ن�صر

(تون�سي الجن�سية) م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
(بحريني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (مجتمعين)

(بحريني الجن�سية)
(تون�سي الجن�سية)

Chairman
Managing Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة هاي�سو للألمنيوم ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة هاي�سو للألمنيوم ذ.م.م
رقم القيــد84122 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/1/31 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة� :صناعة الأبواب والنوافذ والخزائن ونحوها من الألمنيوم وا�ستيراد وت�صدير
وبيع الأثاث وال�سجاد وال�ستائر والم�صابيح وبيع �أثاث المطابخ.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى  844و

طريق  310مدينة حمد

مجمع 1203

هاتف17414197 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية الجن�سية)
 -1فاطمة عبا�س من�صور ال�ستري
عدد الح�ص�ص ( )10قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )1000الن�سبة ()٪5
(بحريني الجن�سية)
 -2علي محمد عبداهلل العالي
عدد الح�ص�ص ( )190قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )19000الن�سبة ()٪95

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
علي محمد عبداهلل العالي

(بحريني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
علي محمد عبداهلل العالي

(بحريني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)

General Manager
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ملخ�ص عقــد
�شركة �إنجاز العقارية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �إنجاز العقارية ذ.م.م
رقم القيــد84115 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/1/31 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :بيع و�شراء العقارات لح�ساب المن�ش�أة  -الي�سمح با�ستثمار �أموال الغير في
هذا المجال بدون موافقة الم�صرف المركزي.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 250دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  119مبنى 203

طريق  383و�سط المنامة

مجمع 304

هاتف 39696506 :و341530227
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(يمني الجن�سية)
� -1سعيد محمد نا�صر �صالح
عدد الح�ص�ص ( )833قيمة الح�صة (�)100إجمالي الح�ص�ص ()83300الن�سبة (32ر)٪33
(يمني الجن�سية)
 -2مجيب عبداهلل نعمان عقالن
عدد الح�ص�ص ( )833قيمة الح�صة (�)100إجمالي الح�ص�ص ()83300الن�سبة (32ر)٪33
(يمني الجن�سية)
 -3محمد عبدالعزيز محمد �سيف
عدد الح�ص�ص ( )834قيمة الح�صة (�)100إجمالي الح�ص�ص ()83400الن�سبة (36ر)٪33

المخولون بالتوقيع:
 -1محمد عبدالعزيز محمد �سيف
� -2سعيد محمد نا�صر �صالح
 -3مجيب عبداهلل نعمان عقالن
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1محمد عبدالعزيز محمد �سيف
 -2مجيب عبداهلل نعمان عقالن
� -3سعيد محمد نا�صر �صالح

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100

(يمني الجن�سية)
(يمني الجن�سية)
(يمني الجن�سية)
(يمني الجن�سية)
(يمني الجن�سية)
(يمني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
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ملخ�ص عقــد
�شركة مركز الخليج العربي
والبو�سنة والهر�سك الإدارية
ت�ضامن
ا�سم ال�شركة� :شركة مركز الخليج العربي والبو�سنة والهر�سك الإدارية  -ت�ضامن
رقم القيــد84123 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/1/31 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :الو�ساطة بين ال�شركات الأجنبية والم�ؤ�س�سات الوطنية والو�ساطة الدولية
للنفط والغاز والبتروكيماويات (منتجات غير محلية) والو�ساطة الدولية لل�شراء والبيع
لمختلف ال�سلع ومكتب �إداري لتطوير مبيعات ال�شركات والم�ؤ�س�سات المحلية والأجنبية ومكتب
للعناية بالمر�ضى خ��ارج وداخ���ل مملكة البحرين ومكتب لترويج مملكة البحرين وجلب
الم�ستثمرين والترويج لخدمات ومنتجات �أجنبية في مملكة البحرين وتنظيم المعار�ض
التجارية والفنية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 10دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  42مبنى 431

طريق  1805المنامة/الحورة مجمع 318

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1الدكتور محمد ح�سن خلف خلف
عدد الح�ص�ص ( )50قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )5000الن�سبة ()٪50
(بحريني الجن�سية)
 -2ريا�ض يو�سف علي مكي
عدد الح�ص�ص ( )50قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )5000الن�سبة ()٪50
المخولون بالتوقيع:
 -1ريا�ض يو�سف علي مكي
 -2الدكتور محمد ح�سن خلف خلف
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1الدكتور محمد ح�سن خلف خلف
 -2ريا�ض يو�سف علي مكي

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100

(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)

العدد - 3099 :الخميس  11أبريل 2013

ملخ�ص عقــد
�شركة �ستيت�ش �أون تايم للخياطة  -ت�ضامن
لمالكتها عبير يو�سف محمد و�شريكتها
ت�ضامن
ا�سم ال�شركة� :شركة �ستيت�ش �أون تايم للخياطة  -ت�ضامن لمالكتها عبير يو�سف محمد
و�شريكتها.
رقم القيــد84147 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/4 :
تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع المالب�س الجاهزة وخياطة وتطريز.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 12دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى 25

طريق 601

المحرق

مجمع 206

هاتف 39479290 :و39593520
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية الجن�سية)
 -1عبير يو�سف محمد يو�سف
عدد الح�ص�ص ( )60قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )6000الن�سبة ()٪50
(بحرينية الجن�سية)
 -2ليلى �أحمد جمعة با�سالري
عدد الح�ص�ص ( )60قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )6000الن�سبة ()٪50

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1عبير يو�سف محمد يو�سف
 -2ليلى �أحمد جمعة با�سالري
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1ليلى �أحمد جمعة با�سالري
 -2عبير يو�سف محمد يو�سف

(بحرينية الجن�سية)
(بحرينية الجن�سية)
(بحرينية الجن�سية)
(بحرينية الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفردة)
م�ستوى التوقيع (منفردة)
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ملخ�ص عقــد
�شركة �آبار الخليج العربي للو�ساطة البترولية �ش�.ش.و
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة �آبار الخليج العربي للو�ساطة البترولية �ش�.ش.و.
رقم القيــد84104 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/1/30 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :الو�ساطة الدولية للنفط والغاز والبتروكيماويات (منتجات غير محلية).
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 50دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  2405مبنى  2504طريق � 2832ضاحية ال�سيف مجمع 428
فاك�س17558700 :

�ص.ب31348 :

هاتف 17558755 :و33788839
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�سعودي الجن�سية)
غازي بن �صالح بن مح�سن الحربي
عدد الح�ص�ص ( )50قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص (( )5000الن�سبة )٪100

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
غازي بن �صالح بن مح�سن الحربي

(�سعودي الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
غازي بن �صالح بن مح�سن الحربي

(�سعودي الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
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ملخ�ص عقــد
�شركة �ستيال العقارية �ش�.ش.و
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة �ستيال العقارية �ش�.ش.و.
رقم القيــد84100 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/1/30 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :بيع و�شراء العقارات لح�ساب المن�ش�أة  -الي�سمح با�ستثمار �أموال الغير في
هذا المجال بدون موافقة الم�صرف المركزي ،و�إدارة وتطوير الممتلكات الخا�صة.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 250دينار العيني- :

عنوان ال�شركـة� :شقة  82مبنى 3
هاتف17200025 :

طريق 365

و�سط المنامة مجمع 316

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحرينية الجن�سية)
�شركة جولدن ميدوز العقارية ذ.م.م
عدد الح�ص�ص ()2500قيمة الح�صة (�)100إجمالي الح�ص�ص ( )250000الن�سبة ()٪100

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
عبداهلل �إبراهيم �سعد الرميحي
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
عبداهلل �إبراهيم �سعد الرميحي

(بحريني الجن�سية)

(بحريني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)

Managing Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة اله�سي للو�ساطة الدولية �ش�.ش.و
لمالكها محمد عبدالرحمن محمد اله�سي
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة اله�سي للو�ساطة الدولية �ش�.ش.و .لمالكها محمد عبدالرحمن
محمد اله�سي.
رقم القيــد84154 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/5 :
تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :الو�ساطة الدولية لل�شراء والبيع لمختلف ال�سلع.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 50دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى � 618أ
هاتف36711594 :

طريق 1611

المحرق

مجمع 216

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�أردني الجن�سية)
محمد عبدالرحمن محمد اله�سي
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
محمد عبدالرحمن محمد اله�سي

(�أردني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
محمد عبدالرحمن محمد اله�سي

(�أردني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
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ملخ�ص عقــد
�شركة التحكم الكامل لل�شبكات �ش�.ش.و
لمالكها جمال �إم راغب
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة التحكم الكامل لل�شبكات �ش�.ش.و .لمالكها جمال �إم راغب.
رقم القيــد84158 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/5 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع �أجهزة الكمبيوتر وم�ستلزماته وا�ستيراد وت�صدير
وبيع الكابالت والأ���س�لاك الكهربائية ومفاتيحها ولوازمها و�صيانة االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية والكابالت الكهربائية ومتعلقاتها.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 50دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  1318مبنى 614
هاتف 17246121 :و39508282

طريق � 1011سناب�س مجمع 410

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
�( Gamal M Ragabأمريكي الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1محمد عوني جميل �أ�سعد
Gamal M Ragab -2

(�أردني الجن�سية)
(�أمريكي الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
Gamal M Ragab -1
 -2محمد عوني جميل �أ�سعد

(�أمريكي الجن�سية)
(�أردني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)

Director
Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة ح�سين مطلوب ال�شرفي للعقارات �ش�.ش.و
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة ح�سين مطلوب ال�شرفي �ش�.ش.و.
رقم القيــد84162 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/5 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :بيع و�شراء العقارات لح�ساب المن�ش�أة  -الي�سمح با�ستثمار �أموال الغير في
هذا المجال بدون موافقة الم�صرف المركزي.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 300دينار العيني- :

عنوان ال�شركـة� :شقة  21مبنى 117
هاتف 17311060 :و17111111

طريق  84الرفاع ال�شرقي مجمع 907

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(يمني الجن�سية)
ح�سين مطلوب عاطف ال�شرفي
عدد الح�ص�ص ()3000قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ()300000الن�سبة ()٪100

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
ح�سين مطلوب عاطف ال�شرفي

(يمني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
ح�سين مطلوب عاطف ال�شرفي

(يمني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
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ملخ�ص عقــد
�شركة فوازكو ليمتد
فرع ل�شركة �أجنبية
ا�سم ال�شركة� :شركة فوازكو ليمتد  -فرع ل�شركة �أجنبية.
رقم القيــد84119 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/1/31 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :مكاتب تمثيلية لل�شركات.

عنوان ال�شركـة� :شقة  503مبنى  1411طريق  4626المنامة/الواجهة البحرية
مجمع  346هاتف17151572 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(فرجين �آيلندز)
فوازكو ليمتد
المخولون بالتوقيع:
فواز مح�سن عبدالهادي

(يمني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
فواز مح�سن عبدالهادي

(يمني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)

MANAGER
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ملخ�ص عقــد
�شركة تقنيات البناء المتطورة المحدودة
فرع ل�شركة �أجنبية
ا�سم ال�شركة� :شركة تقنيات البناء المتطورة المحدودة  -فرع ل�شركة �أجنبية.
رقم القيــد84114 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/1/31 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغ��را���ض ال�شركة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع الأب��واب الجرارة الحديدية والألمنيوم ولوازمها
وا�ستيراد وت�صدير وبيع مواد زجاجية وغيرها ذات العالقة ,وا�ستيراد وت�صدير وبيع معدات
و�أجهزة البترول ,وا�ستيراد وت�صدير وبيع الأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع
غيارها.

عنوان ال�شركـة :مبنى  2450أ�
هاتف 36910008 :و17830661
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

طريق 441

�شركة تقنيات البناء المتطورة المحدودة

المخولون بالتوقيع:

علي محمد �أحمد بالحمر

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:

علي محمد �أحمد بالحمر

�سلماباد

مجمع 704

(�سعودية الجن�سية)

(�سعودي الجن�سية)

(�سعودي الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
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ملخ�ص عقــد
�شركة باليمون �إنف�ستمنت ليمتد
فرع ل�شركة �أجنبية
ا�سم ال�شركة� :شركة باليمون �إنف�ستمنت ليمتد  -فرع ل�شركة �أجنبية.
رقم القيــد84096 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/1/3 :
تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :مكاتب تمثيلية لل�شركات.

عنوان ال�شركـة� :شقة  504مبنى 1411
مجمع  346هاتف17151571 :

طريق  4626المنامة/الواجهة البحرية

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

�شركة باليمون �إنف�ستمنت ليمتد  -فرع ل�شركة �أجنبية

المخولون بالتوقيع:

�أيمن علي محمد علي

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:

�أيمن علي محمد علي

(يمني الجن�سية)

(يمني الجن�سية)

(فرجين �آيلندز)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
�إعالنات المحاكم

رقم اال�ستئناف3/1098/2012/03 :
رقم الدعوى7/9727/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :هيئة تنظيم �سوق العمل ويمثلها جهاز ق�ضايا الدولة  -كار بارك بالزا .الم�ست�أنف
�ضده� :سعيد مح�سن محمد خلف ،عنوانه :مبنى  524طريق  815مجمع  608واديان – �سترة.
طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وفي المو�ضوع �إلغاء الحكم والق�ضاء مجدد ًا ب�إلزام
الم�ست�أنف �ضده بدفع مبلغ قدره  2716/-دينار ًا ،مع �إلزام الم�ست�أنف �ضده بالم�صروفات على
درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى للم�ست�أنف عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بمن ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/27ليعلم.

رقم اال�ستئناف4/555/2012/15 :
رقم الدعوى7/483/2012/14 :

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى

تبلـيغ بالح�ضــور

الم�ست�أنف� :أحمد �سالم فرج عبداهلل وكيلته المحامية هدى �سعد �أحمد يو�سف ،العنوان :مكتب
 - 402برج ال�صقر  -المنطقة الدبلوما�سية .الم�ست�أنف �ضدها :اورانث �سنثوانت (تايلندية
الجن�سية) .مو�ضوع الدعوى� :إلغاء القرار  /الحكم ال�سابق.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية ال�سنية الم�ست�أنف �ضدها المذكورة ب�أنها �إذا لم
تح�ضر �أو تعين وكي ًال ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة يوم الأربعاء  2013/3/13ف�إن المحكمة
�سوف ت�سير بحقها بما يق�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية ال�سنية

رقم اال�ستئناف7/720/2010/03 :
رقم الدعوى2/0947/2009/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :م�صنع الكبي�سي للخر�سانة ل�صاحبها عبد اهلل عي�سى الكبي�سي وكيلها المحامي
�أ�سامة �أنور محمد ،عنوانه :مكتب  41بناية  254طريق  2007مجمع  – 320الحورة .الم�ست�أنف
عليه :عبد الأمير من�صور ح�سن �سرحان ،العنوان :فيال  1727طريق � 4555سند  .745طلبات
اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،والحكم ب�إلغاء الحكم الم�ست�أنف والق�ضاء مجددا ب�إخالء
الم�ست�أنف عليه من البيت محل النزاع ،وت�ضمين الم�ست�أنف عليه الم�صروفات.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليه المذكور بالح�ضور
بنف�سه �أو بمن ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

    رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف9/2908/2012/3 :
رقم الدعوى1/506/2012/2 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :ه�شـ ــام �إبراهي ـ ــم محمد المحم ـ ــود وكيل ـ ــه المحامـ ـ ــي ال�شيخ عي�سى بن محمد
�آل خليفة ،العنوان :مكتب  16بناية  150طريق  1507مجمع  315بناية باب البحرين المنامة.
الم�ست�أنف �ضدها� :أميرة �إبراهيم زيد النعيمي ،العنوان :بناية � 619شقة  2طريق الحد مجمع
 .108طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال لتقريره في الميعاد القانوني ،وفي المو�ضوع
ب�إلغاء حكم �أول درجة والق�ضاء مجدد ًا ب�إلزام الم�ست�أنف �ضدها بمبلغ  250/-دينار ًا مقابل
بدل الإخطار ،مع �إلزام الم�ست�أنف �ضدها الم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة عن درجتي
التقا�ضي بحكم م�شمول بالنفاذ المعجل.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو من ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/5ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف2/983/2011/03 :
رقم الدعوى7/10575/2009/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :محمد �أحمد رحمت علي وكي ــاله المحاميان عي�سى فرج بور�شيد و�صالحة فرج
بور�شيد ،العنوان :مكتب  10 – 9بناية  453طريق  1518المنامة � 315شارع ال�ؤل�ؤ .الم�ست�أنف
عليها :بوتيك الي�شمك (  ،) 056204-04العنوان :مبنى  46ب طريق  2مدينة المحرق .204
طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إلغاء الحكم الم�ست�أنف ،وت�ضمين الم�ست�أنف
�ضدها الر�سوم والم�صروفات ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف1/1351/2011/03 :
رقم الدعوى4/7994/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :الدار للإلكترونيات وكيلتها المحامية وجيهة حمد /المحاكم – مكتب المحامين.
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العنوان :مكتب  44بناية � 367شارع  1805مجمع  318المنامة .الم�ست�أنف عليه :يون�س �سيف
�سليمان الغ�ساني ،رقمه ال�شخ�صي  ،821034545العنوان :مبنى  231طريق  95مجمع 949
الرفاع  -المع�سكر .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إلغاء حكم محكمة �أول
الدرجة الأول��ى والق�ضاء مجدد ًا بالطلبات ال��واردة ب�أ�صل �صحيفة افتتاح الدعوى ،و�إلزام
الم�ست�أنف �ضده ب�أن يدفع للم�ست�أنفة مبلغ قدره  1202/200دينار مع الفائدة القانونية ،%9
و�إلزام الم�ست�أنف �ضده بالم�صروفات و�أتعاب :المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الدائرة الثانية للم�ست�أنف عليه المذكور بالح�ضور
بنف�سه �أو بمن ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف3/1350/2011/03 :
رقم الدعوى3/7138/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :الدار للإلكترونيات وكيلتها المحامية وجيهة حمد ،العنوان :مكتب رقم  44بناية
 367طريق  1805مجمع  318ب�لاد القديم .الم�ست�أنف �ضدها :ح��وراء عبدالجليل خليل
ميالد ،العنوان :منزل  1732طريق  6230مجمع  362بالد القديم .طلبات اال�ستئناف :عدم
قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وفي المو�ضوع �إلغاء حكم محكمة �أول درجة والق�ضاء مجدد ًا بالطلبات
الواردة ب�أ�صل �صحيفة افتتاح الدعوى ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضدها بالم�صروفات على درجتي
التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف9/2316/2011/03 :
رقم الدعوى1/11319/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف� :أحمد عبدالرحمن بوعلي ،العنوان :بوا�سطة الوكيل المحامي ع��ادل بوعلي.
الم�ست�أنف عليه :ديب بهادور خادكا ،مجهول العنوان .الطلبات :بقبول اال�ستئناف �شك ًال ،وقبل
الف�صل في المو�ضوع احالة الدعوى للتحقيق ليثبت الم�ست�أنف بكافة طرق االثبات مديونية
الم�ست�أنف �ضده بقيمة فاتورة الكهرباء ال�صادرة للفيال مو�ضوع الدعوى والبالغة 3592/480
دينار ًا ،وفي المو�ضوع الحكم ب�إلغاء الحكم الم�ست�أنف فيما ق�ضى به من رف�ض طلب الإخالء
وف��ات��ورة الكهرباء والق�ضاء ب�إخالء الم�ست�أنف �ضده من الفيال مو�ضوع ال��دع��وى ،و�إلزام
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الم�ست�أنف �ضده ب�أن ي�ؤدي للم�ست�أنف مبلغ ًا قدره  3592/480دينار ًا قيمة فاتورة الكهرباء،.
و�إلزام الم�ست�أنف �ضده بالر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة عن درجتي التقا�ضي،
وت��م ت�أجيل اال�ستئناف من � 2012/11/26إل��ى تاريخ  2012/12/10وذل��ك ب�سبب �إجازة
عا�شوراء ،وبتاريخ  2012/12/10تم �إعادة اال�ستئناف للمرافعة وت�أجيله �إلى ،2013/1/20
وبتاريخ  2013/1/20تم ت�أجيل اال�ستئناف �إلى  2013/3/24للتبليغ بالن�شر.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�ست�أنف عليه المذكور بالح�ضور
بنف�سه �أو بمن ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الأحد  ،2013/3/24ليعلم.

   رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الرابعة

رقم اال�ستئناف2/3074/2011/03 :
رقم الدعوى9/12867/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :هيئة تنظيم �سوق العمل ويمثلها جهاز ق�ضايا الدولة ،العنوان :بناية رقم  247كار
بارك بالزا طريق  1704مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية .الم�ست�أنف عليها :م�ؤ�س�سة الغيرة
للمقاوالتل�صاحبتها فهيمة محمد عبد الرحمن الها�شمي (�س .ت ،)58821-1 :العنوان :مبنى
 38iطريق  359مجمع  321المنامة – الق�ضيبية .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال،
و�إلغاء حكم الم�ست�أنف والق�ضاء مجدد ًا ب�إلزام الم�ست�أنف �ضدها بدفع مبلغ قدره 1024/-
دينار ًا (�ألف و�أربعة وع�شرون دينار ًا) ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضدها بالم�صروفات عن درجتي
التقا�ضي.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف7/3113/2011/03 :
رقم الدعوى7/11297/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :هيئة تنظيم �سوق العمل ويمثلها هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني ،العنوان :بناية
رق��م  347ك��ار ب��ارك ب�لازا طريق  1704مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية .الم�ست�أنف
عليها :فاطمة ح�سن �أحمد نا�صر �صاحبة مقاوالت البتلي ،العنوان� :شقة  5مبنى � 18شارع 821
مجمع  608وادي���ان � -سترة .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إل��غ��اء الحكم
الم�ست�أنف والق�ضاء مجدد ًا ب�إلزام الم�ست�أنف �ضدها بدفع مبلغ قدره (  ) 1100/-دينار،
و�إلزام الم�ست�أنف �ضدها بالم�صروفات على درجتي التقا�ضي.
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   لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف8/1615/2011/03 :
رقم الدعوى8/202/2009/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :الك�سمان كومار �شري�ستا  620151773وكيـ ــاله المحاميان عي�سى بور�شيد و�صالحة
بور�شيد  /المحاكم – مكتب المحامين .العنوان :مكتب  – 10 – 9بناية  453طريق 1518
المنامة � – 315شارع الل�ؤل�ؤ .الم�ست�أنف عليها� :شركة باندو ذ.م.م ( )06649201ل�صاحبها
�أحمد محمد علي جناحي ( ) 760101396
العنوان :مبنى  800طريق  525المحرق  .205طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال،
وتعديل الحكم الم�ست�أنف ،وت�ضمين الم�ست�أنف �ضدها الر�سوم والم�صاريف و�أتعاب المحاماة
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف9/590/2011/03 :
رقم الدعوى9/4153/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي ،العنوان� :ص  .ب  5250 :الدبلوما�سية – مملكة
البحرين .الم�ست�أنف عليهما :علي حمد مو�سى وفاطمة م�صطفى محمد ،العنوان :بيت 1410
طريق  839مجمع  802المحرق .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إلغاء حكم
محكمة �أول درجة والحكم ب�إلزام الم�ست�أنف �ضدهما بالت�ضامن ب�سداد مبلغ قدره 745/297
دينار ًا (�سبعمائة وخم�سته و�أربعون دينار ًا ومائتي و�سبعة وت�سعون فل�س ًا) ،و�إلزام الم�ست�أنف
�ضدهما بالم�صاريف الق�ضائية ،و�إعفاء الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي (التقاعد) من
الر�سوم والم�صاريف الق�ضائية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليهما المذكورين بالح�ضور
بنف�سهما �أو بمن ينوب عنهما بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية
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رقم اال�ستئناف1/446/2010/03 :
رقم الدعوى9/2692/2009/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :علي بن ر�ضا عبا�س ال��دب ،العنوان :بوا�سطة وكياله المحاميان علي العريبي
وحميد المال .الم�ست�أنف عليها� :شركة التكافل الدولية .الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وفي
المو�ضوع بتعديل حكم �أول درجة والحكم ب�إلزام الم�ست�أنف �ضدها ب�أن تدفع للم�ست�أنفة مبلغ
قدره  18783/-دينار ًا والفائدة القانونية  %9من تاريخ اال�ستحقاق ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضدها
بالر�سوم والم�صاريف و �أتعاب :المحاماة.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�ست�أنف عليه بالح�ضور بنف�سه
�أو بمن ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة االثنين  ،2013/3/4ليعلم.

        رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الرابعة
رقم اال�ستئناف7/2264/2012/03 :
رقم الدعوى9/6725/2011/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :م�ؤ�س�سة كورنيتا ديكور ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي ح�سن عبا�س حيدر/
المحاكم – مكتب المحامين .الم�ست�أنف �ضده الأول :عادل عبداهلل يعقوب �صالح غريب،
العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي عبدالوهاب �أحمد الهرم�سي الهاجري /المحاكم – مكتب
المحامين .الم�ست�أنف �ضدها الثانية :ريكيو جالي�سيا .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف
�شك ًال لتقديمه في موعده القانوني لكوني الم�ست�أنفة لم تح�ضر �أي جل�سة من جل�سات محكمة
�أول درجة عم ًال ب�أحكام المادة ( )216من قانون المرافعات المدنية ،و�إلغاء الكم الم�ست�أنف
والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي �صفة وعلى ذي �صفة بالن�سبة للم�ست�أنفة عملت
ب�أحكام المادتين ( 30و  )31من قانون المرافعات المدنية ،و�إلغاء الحكم الم�ست�أنف فيما
ق�ضى برف�ض الدعوى في مواجهة الم�ست�أنف �ضده الثاني و�إلزام الم�ست�أنفة �ضده الأول ب�أن
ي�ؤدي للم�ست�أنفة مبلغ  1496/-دينار ًا ((�أل��ف و�أربعمائة و�ستة وت�سعون دينار ًا)) والق�ضاء
مجدد ًا ب�إخراج الم�ست�أنفة من الدعوى بدون م�صاريف ورف�ض الدعوى في مواجهتها والحكم
ب�إلزام الم�ست�أنف �ضده الثاني بالمبلغ المق�ضي به من قبل محكمة �أول درجة ،و�إلزام الم�ست�أنف
�ضده الأول بالر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة عن درجتي التقا�ضي والفائدة
القانونية بواقع  %10من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى للم�ست�أنف عليه بالح�ضور بنف�سه �أو بمن ينوب
عنه بالح�ضور لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/6ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى
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رقم اال�ستئناف1/2897/2012/03 :
رقم الدعوى3/11315/2011/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :خالد �أحمد محمد علي البحري ،العنوان :بوا�سطة الوكيل المحامي محمد عيد
الح�سيني .الم�ست�أنف عليه الأول :خالد بطي الرميثي .الم�ست�أنف عليه الثاني :خمي�س بطي
خمي�س الرميثي .الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال لتقديمه في الميعاد القانوني ،وقبل الف�صل
في الدعوى ب�إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الم�ست�أنف بكافة طرق االثبات واقعة قيامه بالتو�سط
في بيع العقار عن الم�ست�أنف �ضده الأول ب�صفته وكي ًال عن الم�ست�أنف �ضده الثاني �إلى الم�شتري
محمود محمد �إبراهيم فقيه .وفي المو�ضوع� :إلغاء الحكم الم�ست�أنف فيما ق�ضى به من رف�ض
الدعوى والحكم مجدد ًا ب�إلزام الم�ست�أنف �ضدهما الأول والثاني ب�أن ي�ؤديا للم�ست�أنف ت�ضامن ًا
وانفراد ًا مبلغ قدره  14,757/-دينار ((�أربعة ع�شر �ألف وخم�سمائة وخم�سة و�سبعون دينار ًا
بحريني ًا ))�أ�ضافة �إلى الفائدة القانونية بواقع  %10من تاريخ المطالبة وحتى ال�سداد التام،
و�إل���زام الم�ست�أنف �ضدهما بالر�سوم والم�صاريف ومقابل �أت��ع��اب المحاماة عن درجتي
التقا�ضي.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�ست�أنف عليهما المذكورين
بالح�ضور بنف�سهما �أو بمن ينوب عنهما بالح�ضور لجل�سة الأحد  ،2013/4/7ليعلم.

    رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الرابعة

رقم اال�ستئناف7/1082/2012/03 :
رقم الدعوى4/5554/2011/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :وزارة ال�صناعة والتجارة ويمثلها جهاز ق�ضايا الدولة .الم�ست�أنف �ضدها� :شركة
الكا�سل روك للرخام والجرانيت ،العنوان :مبنى  666طريق  3213مجمع  332المنامة.
الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وفي المو�ضوع الق�ضاء مجدد ًا ب�إلزام الم�ست�أنف �ضدها ب�أن
تدفع للم�ست�أنف مبلغ ق��دره  41.982.368دينار ًا (واح��د و�أربعون �ألف ًا وت�سعمائة واثنان
وثمانون دينار ًا وثالثمائة وثمانية و�ستون فل�س ًا) وذلك فرق المبلغ المطالب به �أمام محكمة
�أول درجة مع �إلزام الم�ست�أنف �ضدها بالم�صروفات عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها المذكورة ب�أنها
�إذا لم تح�ضر �أو تعين وكي ًال ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الإثنين  2013/4/1ف�إن المحكمة
�سوف ت�سير بحقها ح�ضوري ًا ،ليعلم.

                                   رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الثانية
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رقم اال�ستئناف1/2810/2011/03 :
رقم الدعوى8/4339/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة� :شركة عبد اهلل �أحمد نا�س للمقاوالتوكيلها المحامي عادل عبداهلل عبدالرحمن
بوعلي ،توكيل رقم  /620000716المحاكم – مكتب المحامين ،العنوان :بناية البحرينية
الكويتية للت�أمين – الطابق ال�ساد�س – مكتب  – 61المنطقة الدبلوما�سية .الم�ست�أنف �ضده:
جانجا رام بولي ،رقمه ال�شخ�صي  ،770558780مجهول العنوان .طلبات اال�ستئناف :قبول
اال�ستئناف �شك ًال ،و�إحالة الدعوى للتحقيق ،و�إلغاء الحكم الم�ست�أنف والق�ضاء ب�إلزام الم�ست�أنف
�ضده ب�أن ي�ؤدي للم�ست�أنفة مبلغ ًا قدره  547/-دينار ًا عن هذه الطلبات مق�سمة كالآتي 45/- :
دينار ًا راتب �شهر كبدل �إ�شعار ،ومبلغ  100/-دينار تعوي�ض عن انهاء العقد ،ومبلغ 200/-
دينار ر�سوم ا�ستخراج رخ�صة العمل ،ومبلغ  10/-دنانير ر�سوم الفح�ص الطبي ،ومبلغ 20/-
دينار ًا ر�سوم ا�ستخراج عدم الممانعة ،و 22/-دينار ًا ر�سوم الإقامة و  150/-دينار ًا قيمة
تذكرة ال�سفر ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده بالفائدة وبالر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة
عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف الكبرى المدنية الدائرة الثانية للم�ست�أنف عليه المذكور
بالح�ضور بنف�سه �أو بمن ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الأحد  ،2013/3/17ليعلم.

رئي�س محكمة اال�ستئناف الكبرى المدنية الثانية

رقم اال�ستئناف6/776/2006/03 :
رقم الدعوى3/5705/2005/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف� :ضاحي �سعيد ح�سن وكيله المحامي عبد علي حمزة الع�صفور ،العنوان :بناية
الدانة – المنطقة الدبلوما�سية – الطابق الثاني – مكتب  .21الم�ست�أنف عليه :مركز م�شاريع
ال�شرق الأو�سط (�س .ت  ،)31546 :العنوان :مكتب  1789طريق  7335مجمع  .373طلبات
اال�ستئناف :قب ــول اال�ستئناف �شك ًال وفي المو�ضـوع ب�إلغاء الحكم الم�ست�أنف والق�ضاء بالطلبات
الواردة بك�شف الطلبات العمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية
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رقم اال�ستئناف7/1527/2010/03 :
رقم الدعوى5/4371/2006/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفون� )1 :أحمد �إبراهيم علي �إبراهيم ب�صفته ولي ًا طبيعي ًا على �أبنائه (محمد و�سعيد
وزهرة) )2 .عديلة �أحمد �إبراهيم )3 ،ملكة �إبراهيم علي )4 .عادل �أحمد �إبراهيم وكيلهم
المحامي �صالح عبد الوهاب الجمري ،رقمه ال�شخ�صي  / 510049230المحاكم – مكتب
المحامين .الم�ست�أنف �ضدها� :شركة نورثن ان�شورن�س المحددة بوا�سطة رويال اند�صن الالين�س
للت�أمين ،العنوان� :شارع � 2811شقة  11الطابق الأول – بناية � – 662ضاحية ال�سيف مجمع
 .428طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شكال ً  ،وقبل الف�صل في الدعوى �ضم الدعوى
المدنية  4974ل�سنة  2004والتي اقيمت من الم�ست�أنف الأول �ضد ال�شركة الم�ست�أنف �ضدها
بطلب تعوي�ضه عن التلفيات التي لحقت ب�سيارته ب�سبب الحادث مو�ضوع الدعوى واعتبار كل ما
جاء بها بينه لهم ،و�إلغاء الحكم الم�ست�أنف ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضدها الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�س ــة الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

                 رئي�س محكمة اال�ستئناف الكبرى المدنية الثانية
رقم اال�ستئناف1/454/2012/03 :
رقم الدعوى9/10135/2011/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :فديارا �شاندورتا دم��وادران وكيلتاه المحاميتان منيرة م�سفر العماري ونجاح
عبدالح�سين خمدن ،العنوان :بناية حوار (ب) مكتب  602الطابق ال�ساد�س الدبلوما�سية.
الم�ست�أنف �ضده الأول :ف�ؤاد �أحمد محمد يحيى ،العنوان :مبنى  490طريق  824مجمع 308
مدينة المنامة .الم�ست�أنف �ضده الثاني :نجيب �أحمد محمد يحيى ،العنوان :مبنى  490طريق
 824مجمع  308مدينة المنامة .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال لرفعه في الميعاد
القانوني وقبل الف�صل في المو�ضوع :ا�ستدعاء الخبير المعد للتقرير و�ضم التقرير المعد
بم�ستحقات الم�ست�أنف ،و�إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الم�ست�أنف بكافه طرق االثبات القانونية
بما فيها ،وفي المو�ضوع� :إلزام الورثة الم�ست�أنفة �ضدهما ب�سداد االجور والم�ستحقات على
�ضوء ك�شف الطلبات قدرها  959-6855دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليهما المذكورين بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنهما بالح�ضور لجل�سة الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

العدد - 3099 :الخميس  11أبريل 2013

رقم اال�ستئناف9/3114/2012/03 :
رقم الدعوى9/6601/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة� :شركة اوتو فيو للدعاية والإعالن وكيلتها المحامية �سهى الخزرجي ،790909430
العنوان :مكتب  32بناية  139طريق  2004مجمع  320الحورة.
الم�ست�أنف عليها :دانة علي ح�سن العيناتي ،العنوان� :شقة  21طريق  1104مبنى  253مجمع
 .711طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وفي المو�ضوع� :إلغاء الحكم الم�ست�أنف فيما
ق�ضى به من �إل��زام المدعى عليها بمبلغ ق��دره  1887/859دينار ًا وت�أييد ما عدا ذلك من
الحكم ،وعلي �سبيل االحتياط  :احالة الدعوى للتحقيق لتثبت الم�ست�أنفة وبكافة طرق االثبات
ومنها �شهادة ال�شهود ان الم�ست�أنف كان يدفع لها مبالغ يومية ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضدها
بالم�صاريف والر�سوم ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف2/2065/2012/03 :
رقم الدعوى1/4488/2005/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :عالم ت�أجير ال�سيارات ،ل�صاحبها (طارق خليل محمد) .الم�ست�أنف �ضدها الأولى:
�شركة فنادق البحرين .الم�ست�أنف �ضده المدخل :حمد محمد عقيل ال�شيخ عبا�س .الطلبات:
قبول اال�ستئناف �شك ًال لتقديمه وفق ال�شروط والمعار الذي ر�سمه القانون ،و�إلغاء الحكم
الم�ست�أنف والق�ضاء مجددا برف�ض الدعوى لعدم قيامها على ا�سا�س واقع من القانون ورفعها
على غير ذي �صفه و�إل���زام الم�ست�أنف �ضدهما بكافة الر�سوم والم�صاريف على درجتي
التقا�ضي .واحتياطي ًا :الحكم ب�إبعاد الم�ست�أنف �صاحب ال�سجل /ط��ارق خليل محمد عن
الخ�صومة و�إدخال الم�ست�أنف �ضده الثاني حمد محمد عقيل ال�شيخ عبا�س و�إ�صدار الحكم في
مواجهته ،والحكم ب�إرجاع الدعوى الم�ست�أنفة لمحكمة الدرجة الأولى للبث فيها والحكم من
جديد.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�ست�أنف �ضدهما المذكورين
بالح�ضور بنف�سهما �أو بمن ينوب عنهما بالح�ضور لجل�سة االثنين 2013/3/25م ،ليعلم.

رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الرابعة
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رقم اال�ستئناف5/872/2012/03 :
رقم الدعوى6/9573/2007/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :في�صل �أحمد عبدالرحمن الزياني وريا�ض �أحمد عبدالرحمن الزياني ونا�صر �أحمد
عبدالرحمن الزياني ،بوا�سطة وكيلهم المحامي عبدالرحمن محمد غنيم.
الم�ست�أنف �ضده الأول :عبدالوهاب �أحمد عبدالرحمن الزياني وكيله المحامي جعفر �أحمد
مرهون .الم�ست�أنف �ضده الثاني :عادل �أحمد عبدالرحمن الزياني .الم�ست�أنف �ضدها الثالثة:
وزارة ال�صناعة والتجارة .الم�ست�أنف �ضدها الرابعة :م�ؤ�س�سة نقد البحرين .الطلبات :قبول
اال�ستئناف �شك ًال ،وفي المو�ضوع :ب�إلغاء الحكم الم�ست�أنف القا�ضي بندب خبير في الدعوى
والق�ضاء مجددا بعدم �سماع الدعوى اعتدا ًد ب�شرط التحكيم ،وفي جميع االح��وال ب�إلزام
الم�ست�أنف �ضده بالر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�ست�أنف �ضدهم بالح�ضور
ب�أنف�سهم �أو بمن ينوب عنهم بالح�ضور لجل�سة الأحد  ،2013/3/24ليعلم.

رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الرابعة

رقم اال�ستئناف8/963/2011/03 :
رقم الدعوى2/7097/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف� :إ�سحاق �شهاب الدين ،رقمه ال�شخ�صي  800330676وكيــاله المحاميان عي�سى
بور�شيد و�صالحة بور�شيد ،العنوان :مكتب  10-9بناية  453طريق  1518المنامة � 315شارع
الل�ؤل�ؤ .الم�ست�أنف عليها� :سندوي�شات الم�شكل ال�سريع (�س.ت  ،)015281-02 :العنوان :مبنى
 109طريق  503مجمع  .205طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إل��غ��اء الحكم
الم�ست�أنف ،وت�ضمين الم�ست�أنف �ضده الر�سوم والم�صاريف و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف1/1687/2011/03 :
رقم الدعوى1/5309/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :فايز �أحمد �أوان غالم قادر �أوان ،رقمه ال�شخ�صي  760155755وكياله المحاميان
عي�سى بور�شيد و�صالحة بور�شيد /المحاكم – مكتب المحامين ،العنوان :مكتب  10 – 9بناية
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 453طريق  1518المنامة � 318شارع الل�ؤل�ؤ .الم�ست�أنف عليها :م�ؤ�س�سة رانا محمد للعقارات
وال�صيانة (�س.ت ،)064249-02 :العنوان :مبنى � 3140شارع  1865المنامة  .318طلبات
اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وبتعديل الحكم الم�ست�أنف ،وت�ضمين الم�ست�أنف �ضده
الر�سوم والم�صاريف و�أتعاب :المحاماة والفائدة القانونية بواقع  %10من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التمام.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�س ــة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف5/2055/2012/03 :
رقم الدعوى1/6391/2011/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :جينامي بي�سانا بيرميجو وكيله المحامي عي�سى فرج ارحمه بور�شيد ،العنوان:
مكتب  10- 9بناية = 453طريق  1518المنامة � –315شارع ال��ل���ؤل���ؤ .الم�ست�أنف �ضده:
عبدالحميد محمد �إ�سماعيل ،ال��ع��ن��وان :م��ن��زل  108ط��ري��ق  927مجمع  .1209طلبات
اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وفي المو�ضوع �إلغاء حكم الم�ست�أنف والق�ضاء مجدد ًا
بكافة الطلبات الواردة ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضدها بالم�صروفات على درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف8/2633/2011/03 :
رقم الدعوى5/2908/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :محمد كرتي التي مظهر مياه وكيله المحامي عي�سى بور�شيد ،العنوان :مكتب 10-9
بناية  453طريق  1518المنامة � 315شارع الل�ؤل�ؤ .الم�ست�أنف �ضده :دورين للحديد المطاوع،
العنوان :مبنى  3015طريق  1518مدينة المنامة  .315طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف
�شك ًال ،و�إل��غ��اء الحكم الم�ست�أنف ف��ي مواجهة الم�ست�أنف ،وت�ضمين الم�ست�أنف �ضدها
الم�صروفات ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية
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رقم الدعوى8/7197/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعي :اليت لت�أجير ال�سيارات وكيلها المحامي علي الجبل .المدعى عليه :زكريا بن �ضريو،
العنوان� :شقة  23مبنى  100طريق  3201المنامة � .332صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 272/-
دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب :المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة يوم الثالثاء  2013/3/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى8/9505/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :شركة افينيو لت�أجير ال�سيارات بوا�سطة المحامي طالل العلي /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :باترك كودراي ،العنــوان� :شقة  32مبنى  2112طريق  5718مجمع
 257امواج� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1620/920دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

رقم الدعوى9/11164 /2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مركز الزمالك الطبي ,وكيلتها المحامية مها جابر /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها� :شركة م�ست�شفى  ،UPSمجهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة الأربعاء  2013/3/20لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

رقم الدعوى7/11358/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

المدعي :جاكدي�ش �سنج ،رقمه ال�شخ�صي ( 800539478هندي الجن�سية) ،وكيله المحامي
عي�سى فرج ارحمة ال بور�شيد .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة الن�صيف للمقاوالت�س .ت ،07249-03
مجهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الخمي�س
. 2013/3/7

              قا�ضي المحكمة العمالية الثالثة
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رقم الدعوى4/16792/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعي :محمود علي نا�صر الظاهر وكيله المحامي محمد ح�سن كمال الدين .المدعى عليه:
جهاد ي�سرى مر�سي ح�سان  ،رقمه ال�شخ�صي  ،851137792مجهول العنوان .المو�ضوع� :إلزام
المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  10000/-دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رقم الدعوى9/9420/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :مبنى  315طريق
 1705مجمع  317مكتب  903المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :محمود خالد �سلمان
يو�سف ،رقمه ال�شخ�صي  ،840807481العنــوان :مبنى  1492طريق  2425مجمع � 324شقة .1
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  224/-دي��ن��ار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/18لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

                                    قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى8/9466/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية :البنك الأهلي المتحد بوا�سطة وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد ،العنــوان :مبنى
برج الدبلومات طريق مكتب  403المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :هدايت خان حيات
خان ،رقمه ال�شخ�صي  ،780725530العنــوان :مبنى  574ممر 514مجمع � 105شقة  12الحد.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  958/958دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/18لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   
رقم الدعوى9/9269/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور
المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود ،العنــوان :برج الدبلومات
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الطابق  9مكتب  904المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها :دانيا خالد محمود الكوهجي،
رقمها ال�شخ�صي  ،910806985العنــوان :مبنى  102طريق  2205مجمع � 222شقة � .22صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  535/930دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/18لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

                                 قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى8/9273/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود ،العنــوان :برج الدبلومات
الطابق  9مكتب  904المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه� :شحاته محمد عبدالعزيز
عبدالرزاق ،رقمه ال�شخ�صي  ،630911525العنــوان :مبنى  123طريق  2113مجمع � 321شقة
� .2صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  246/566دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/18لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

                                         قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى3/8703/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية :بنك اال�سكان للتجارة والتمويل وكيله المحامي زياد روفان قيومجي  /منى محمد
�سليم ،العنــوان :مكتب  32مبنى �أمل  892طريق  3618مجمع � 436ضاحية الي�سف .المدعى
عليه :ريا�ض جبريل البهابهه ،العنــوان :مبنى  602طريق �شارع ال�شيخ عبداهلل مجمع 304
المنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  859/288دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/18لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

                                    قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى2/9391/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :بيت التمويل الكويتي وكيله المحامي فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�ساني .المدعى
عليه ،AJITH SEBASTIAN TOM :العنوان� :شقة  24مبنى  282طريق  1207المنامة .321
�صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  11617/537دينار ًا.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى             2/10959/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد �سلمان .المدعى عليه:
�صالح �إبراهيم لطف اهلل العري�ض ،العنوان :فيال  1757طريق  1132مجمع  711توبلي� .صفـة
الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  17348/175دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رقم الدعوى6/10957/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد �سلمان .المدعى عليه:
محمد عي�سى خمي�س عي�سى خمي�س ،العنوان :فيال  3996طريق  2368مجمع  623العكر� .صفـة
الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  73643/753دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رقم الدعوى9/11420/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلها المحامي ال�سيد ها�شم علوي ها�شم
الوداعي .المدعى عليها :ب�شرى عبداهلل خليفة �سلمان المدوب ،العنوان :فيال  1145طريق
 4454عالي � .644صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  2765/2765دينار ًا
بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رقم الدعوى9/11409/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلها المحامي ال�سيد ها�شم علوي ها�شم
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الوداعي .المدعى عليه :يعقوب ح�سن يو�سف يعقوب ،العنوان :فيال  818طريق  3835عالي
� .788صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  16946/045دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رقم الدعوى9/1346/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :ح�سن يون�س ح�سن كل ر�سول وكيله المحامي �ضياء خلف خليل .المدعى عليها
المدخلة :يعقو �شركة جلف انترنا�شيونال انف�ستمنت �ش� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه
بدفع مبلغ قدره  62940/000دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رقم الدعوى1/9397/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :بيت التمويل الكويتي وكيله المحامي فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�ساني .المدعى
عليه الأول :محمد عبداهلل م�صطفى داوود� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ
قدره  55000/000دينار بحريني .
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رقم الدعوى5/10806/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي� :سيتي بنك وكيله المحامي �سامي عي�سى �سيادي .المدعى عليهJOHN ANTHONY :

 ،HOLLISTERالعنوان :منزل  282طريق  5726مجمع  257جزر �أمواج� .صفـة الدعــوى� :إلزام
المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  6460/320دينار ًا ًا
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى6/12871/2012/02 :

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :بي �أم �أي بنك وكيله المحامي فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�ساني .المدعى عليه:
جالل ميرزا طاهر ح�سين التحو ،العنوان� :شقة  31مبنى  150طريق  2019دم�ستان .1020
�صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  9883/050دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رقم الدعوى9/11586/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :بي �أم �أي بنك وكيله المحامي فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�ساني .المدعى عليها:
مليتا انجليتو انجيتا ل�سكانو ،العنوان� :شقة  1مبنى  1041طريق  235الرفاع الغربي .902
�صفة الدعوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره  6193/936دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكور بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رقم الدعوى9/1060/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة المملكة للطابوق وكيله المحامي عبداهلل �سلمان عبداهلل �سهوان .المدعى
عليها الأولى � :شركة �سنيور للمقاوالت(�شركة ت�ضامن) .المدعى عليها الثانية  :ال�شيخة �أمل
�إبراهيم محمد .المدعى عليها الثالثة :ال�شيخة ح�صة �إبراهيم محمد .المدعى عليها الرابعة :
ال�شيخة عائ�شة �إبراهيم محمد ،العنوان �:شقة رقم  1مبنى � 27شارع  336مجمع  315و�سط
المنامة� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره  11155/500دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور
بنف�سهم �أو بوكيل عنهم لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رقم الدعوى3/10077/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :إ�سماعيل ح�سين غلوم علي رايان ،العنوان :مبنى � 351شارع بغداد مجمع  802مدينة
عي�سى .المدعى عليه :محمد عبدالرحيم محمد المير  ،رقمه ال�شخ�صي  ،520127811مجهول
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العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  490/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنين  2013/3/18لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

رقم الدعوى9/10325/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :أو�سكار لت�أجير ال�سيارات بوا�سطة وكيلتها المحامية �سناء بوحمود /المحاكم -
مكتب المحامين .المدعى عليهما :وليد خالد �سلمان يو�سف محمود ،رقمه ال�شخ�صي
 800108469وجولجي ربحاني بانق�سجا ،رقمها ال�شخ�صي  ،770157823مجهوال العنوان.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ  2218/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنين .2013/3/18

رقم الدعوى5/5931/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :أ�سامة عبدالعزيز ح�سين بخرجي بوا�سطة وكيله المحامي ماجد مجدم /المحاكم
 مكتب المحامين .المدعى عليهم� :شركة �أج��واء المحدودة ومحمد بن فهد بن نمرانالعجمي ومحمد بن ح�سين بن نا�صر البنعلي وال�سجل التجاري ،مجهولو العنوان� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ  2000/-دينار مع الر�سوم والم�صاريف و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليهم المذكورين ب�أنه حددت جل�سة يوم
الإثنين  2013/3/18لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

رقم الدعوى9/8669/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :بوا�سطة
وكيلها .المدعى عليه� :أحمد علي �أحمد مهدي ح�سين ،رقمه ال�شخ�صي  ،871010224العنــوان:
مبنى  3757طريق  651مجمع � – 606سترة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  173/217دينار ًا
مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/4/21لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

رقم الدعوى4/4934/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :بوا�سطة
وكيلها .المدعى عليها :مريم ح�سن علي اللوطى ،رقمها ال�شخ�صي  ،640036414العنــوان:
مبنى  2078طريق  2156مجمع � .721صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  231/054دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/4/21لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

رقم الدعوى8/8740/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :بوا�سطة
وكيلها .المدعى عليه :عي�سى جا�سم محمد �إبراهيم العرادي ،رقمه ال�شخ�صي ،800701216
العنــوان :مبنى  1016طريق  4237مجمع  242عراد� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 109/800
دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/17لذا تعلن المحكمة ال�صغرى
قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى9/13797/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور
المــدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :بوا�سطة
وكيلها .المدعى عليه� :أحمد خليل �إبراهيم الدرزي ،رقمه ال�شخ�صي  ،760804931العنــوان:
مبنى  325طريق  2106مجمع� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  180/933دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/4/21لذا تعلن المحكمة ال�صغرى
قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى9/7260/2011/02 :

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة الفاتح العقارية وكيلها المحامي حافظ علي محمد .المدعى عليه :ال�شيخ
�سلمان بن خليفة بن حمد �آل خليفة� .صفـة الدعــوى :طلب �إل��زام المدعى عليه ب���أن ي�ؤدي
للمدعية مبلغ ًا قدره  6600/-دينار والفوائد والر�سوم ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/4ليعلم.

رقم الدعوى2/6295/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعية :مها محمد عبداهلل العلي وكيله المحامي �سامي �سيادي .المدعى عليها� :شركة تالل
الغروب للتطوير العقاري (�سجل تجاري ،)65188العنوان� :شقة  319مبنى  1طريق  383مجمع
/ 306المنامة .مو�ضوعها :طلب �إلزام من يمثل المدعى عليها ب�أن يدفع للمدعية مبلغ ًا قدره
 77551/دينار ًا والفوائد والر�سوم ومقابل �أتعاب المحاماة.لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية لمن يمثل المدعى عليها المذكورة
بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/4ليعلم.

                               رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية
رقم الدعوى9/9773/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي :م�صطفى عالل بو�شعيب الحما�صي ،العنوان� :شقة  84طريق  2027مجمع 1020
دم�ستان .المدعى عليها :الجوهرة لل�سفر وال�سياحة ل�صاحبتها افتخار عبدالعزيز �إ�سماعيل
محمد يار ،رقمها ال�شخ�صي  ،550106154مجهول العنوان� .صفة الدعوى :الحكم بتعديل
الطلب ليكون �إخراج المدعى عليه  GAFOOR PATHARAI VALAPPILو�إدخال الجوهرة
لل�سفر وال�سياحة ل�صاحبتها افتخار افتخار عبدالعزيز �إ�سماعيل محمد يار كمدعى عليها مع
الر�سوم والم�صاريف.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنه حددت جل�سة يوم
الأربعاء .2013/3/20

رقم الدعوى3/12685/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :إعالنات كالرين ل�صاحبتها غادة وليد ح�سين �سمارة ،بوا�سطة وكيلتها المحامية
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�سهى الخزرجي /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليهما :ح�سين علي مبارك الحايكي
والإمبراطور للنجارة (�س.ت  ،)88566-1مجهوال العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 2500/دينار مع الر�سوم والم�صاريف و�أتعاب :المحاماة.لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/20لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

رقم الدعوى9/3388/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :بر�ستيج لت�أجير ال�سيارات بوا�سطة وكيلها المحامي عبداهلل ال�سكران /المحاكم -
مكتب المحامين .المدعى عليه :جا�سم بن �أحمد بن جا�سم �شويخان ،رقمه ال�شخ�صي
 ،1018557908مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  214/-دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف و�أتعاب :المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2013/3/20لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

رقم الدعوى3/12042/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد �سلمان .المدعى عليه:
عبا�س ح�سن نا�صر محمد ،العنوان  :فيال  688طريق  721مجمع  708توبلي� .صفـة الدعــوى:
�إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  8748/042دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/13ليعلم.

رقم الدعوى9/11314/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد �سلمان .المدعى عليه:
�أحمد محمد �سالم محبوب ،العنوان :فيال  2502طريق  606مجمع  706مدينة عي�سى� .صفـة
الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  23100/834دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/13ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى4/7350/2012/02 :

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :بنك البحرين والكويت وكيله المحامي �أحمد عبدالرحمن مقبل الذكير .المدعى
عليه :عبا�س علي �أحمد متروك ،العنوان :منزل  1128طريق  3332المعامير � .633صفـة
الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  .8962/205دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/13ليعلم.

رقم الدعوى7/11080/2009/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

�إثبات ملكية

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة ب�أن المدعين محمد حكيم عبدالنبي �أحمد
ال��ط��ري��ف��ي وغيره وكيلهم ي��و���س��ف ح�����س��ن �إب��راه��ي��م م��ح��م��د ،ق��د �أق���ام���وا ال���دع���وى رق��م:
� 7/11080/2009/02ضد المدعى عليه جهاز الم�ساحة والت�سجيل العقاري .طالبين فيها
�إثبات ملكيتهم للمنزل الوقع في بني جمرة والبالغ م�ساحته  192متر ًا مربع ًا .الطلبات-1 :
�إثبات ملكية � 715سهم ًا من العقار الكائن في بني جمرة من المنامة بموجب الفري�ضة
ال�شرعية رقم � -2. 2009/1177إلزام المدعى عليه (جهاز الم�ساحة والت�سجيل العقاري)
بت�سجيل ذلك في �سجالته.
لذا ف�إن كل من لديه اعترا�ض على طلب المدعين �أن يتقدم لهذه المحكمة بطلب م�شفوع
ب�أوجه اعترا�ضه ،وقد حددت المحكمة جل�سة الأربعاء  ،2013/3/13ليعلم.

رقم الدعوى1/3325/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :علي �أحمد علي خ�ضير وكيلته المحامية فاطمة علي �أحمد خ�ضير .المدعى عليها:
 ،SUBASINSHE ARACHCHILLAGE SUBASINSHEالعنوان :مبنى  4630طريق 1473
مجمع  646ال��ن��وي��درات� .صفـة الدعــوى� :إل���زام المدع ـ ــى عليهـ ــا بدف ـ ــع مبلغ قدره
 15000.000دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكور بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/3ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى2/13882/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت وكيلها المحامي محمد الح�سيني ،العنــوان :مبنى 315
طريق  1705مجمع  317مكتب  74برج الدبلومات .المدعى عليه :حبيب عبدالح�سين مال
جعفر عبدعلي ،رقمه ال�شخ�صي  ،690401302العنــوان :مبنى  1326طريق  638مجمع .706
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  1111/-دي��ن��ار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/20لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

رقم الدعوى7/4534/2012/14 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعي ،RAAD    KADHUM :رقمه ال�شخ�صي �( 580111440ألماني الجن�سية) ،عنوانه:
مبنى  1509طريق  922مدينة الحد  .109المدعى عليها :فايدة مجيد عزيز الرفيعي (�ألمانية
الجن�سية) ،عنوانها :مدينة دريني � -ألمانيا .مو�ضوع الدعوى� :إثبات �إيقاع الطالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى (الدائرة الجعفرية) للمدعى عليها المذكورة
ب�أنها �إذا لم تح�ضر �أو تعين وكي ًال ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة يـوم الخمي�س ،2013/3/21
ف�إن المحكمة �سوف ت�سير بحقها غيابي ًا بما يق�ضي به ال�شرع الحنيف.

رقم الدعوى5/14231/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى ال�شرعية الجعفرية الأولى
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية ،العنوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية �إلهام علي
ح�سن /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :ليلى ن�صير �أحمد علي ،رقمها ال�شخ�صي
� .860810488صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1084/957دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/20لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

رقم الدعوى9/14940/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم /المحاكم
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– مكتب المحامين .المدعى عليه� :سايدو ادري�سا توري� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 864/070دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/20لذا تعلن المحكمة ال�صغرى

رقم الدعوى3/14263/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية ،العنوان :بوا�سطة الوكيل المحامية محمد
الح�سيني /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :محمد �أحمد علي علي ح�سن ال�شراح.
�صفة الدعوى طلب مبلغ ق��دره  2447/224دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء . 2013/3/20

رقم الدعوى9/13746/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها :مكتبة الفار�س ل�صاحبتها فاطمة عبدالأمير علي 70227/
�صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  139.780/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت
جل�سة يوم الأربعاء  2013/3/20لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى4/15131/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :سيتي بنك ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي فريد ح�ساني /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :با�سم �أحمد يو�سف� .صفة الدعوى طلب مبلغ قدره 3193/320
دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/20لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى1/14619/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :بيت التمويل الكويتي ،العنوان :بوا�سطة الوكيل المحامي فريد ح�ساني /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :غاري انتوني هيلي ،رقمه ال�شخ�صي � .600925137صفة
ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  2750/604دي��ن��ار ًا م��ع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم  2013/3/20لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/14914/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي التجاري ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم /المحاكم
– مكتب المحامين .المدعى عليها� :أبرار ح�سين طفيل رحيم بخ�ش ،رقمها ال�شخ�صي
� .650902203صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2624/585دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/20لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/14928/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم /المحاكم
– مكتب المحامين .المدعى عليه :نو�شاد بارمبات بوثيبا� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 1949/163دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/20لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/14460/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة �أميك�س ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي �سعيد المال /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :باتري�س كودوريه ،رقمه ال�شخ�صي � .610924257صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  3295/556دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/20لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/14073/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي را�شد عبدالرحمن/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :محمد �أبوبكر محمد� .صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  547/686دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/20لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/9136/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه� :سلفان ناكي موثو ،رقمه ال�شخ�صي .690230630
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  968/531دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/15695/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :بربين كومار راي ،رقمه ال�شخ�صي .841226334
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  67/072دي��ن��ار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى9/9666/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :حمد عبداهلل �أحمد ال�شمالن ،رقمه ال�شخ�صي
� .921101082صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  374/748دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/9222/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة بتلكو ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :يو�سف عي�سى يو�سف ح�سن ،رقمه ال�شخ�صي .720803160
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  447/747دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/16054/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة الوكيل المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :جميلة يا�سر عبدالرحمن الدو�سري ،رقمها
ال�شخ�صي � .880109904صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ قدره  252/487دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/9668/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية نبيلة الماجد /المحاكم –
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مكتب المحامين .ال��م��دع��ى عليه :ه��ان��ي عبدالنبي �إب��راه��ي��م �أح��م��د ،رق��م��ه ال�شخ�صي
� .811106659صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  661/513دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/9032/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية عزيزة النينون /المحاكم
– مكتب المحامين .المدعى عليه ،Irene marie rebosura salve :رق��م��ه ال�شخ�صي
� .870319620صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  52/541دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/9242/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية �سناء بامحرز /المحاكم
– مكتب المحامين .المدعى عليه :مل�شور جلورين ،رقمه ال�شخ�صي � .820645591صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  100/203دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/9635/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي محمد عيد الح�سيني/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :فرحة �أ�شرف عبدعلي محمد علي ،رقمها
ال�شخ�صي � .890810656صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  1299/270دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/15260/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه ، qiuju xu:رقمه ال�شخ�صي � .820544795صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  130/250دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/9691/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :محمد ع��ب��داهلل ط��رار �سلطان علي ،رقمه
ال�شخ�صي � .921201966صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  305/094دنانير مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/7842/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي تمثلها المحاميتان �سو�سن المدفعي و�صديقة
محمد /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :عبا�س عبدالر�ضا محمد ،مجهول
العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  308/100دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية
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رقم الدعوى9/10695/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :م�ؤ�س�سة �إليت لت�أجير ال�سيارات بوا�سطة وكيلها المحامي علي الجبل /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليها :فاطمة �أح��م��د ع��ب��دال��وه��اب رب��ي��ع ،رقمها ال�شخ�صي
 ،)870810480مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  115/-دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف و�أتعاب :المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى4/9101/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي :يو�سف محمد نور �صالح وكيله المحامي ال�شيخ حمد عبداهلل محمد �آل خليفة.
المدعى عليه :يو�سف حمد محمد الحوطي ،العنوان :فيال  22مدخل  817طريق  1116مجمع
 711توبلي� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1050/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد
و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
لجل�سة الثالثاء  2013/3/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى1/16818/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية � :سيما حاجي عبدالرحمن بهمن بوا�سطة وكيلها المحامي عذال العاكول /المحاكم
– مكتب المحامين .المدعى عليه :محمد نانو مياه التي  ،رقمه ال�شخ�صي ،600173011
مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  1800/-دينار مع الر�سوم والم�صاريف
و�أتعاب :المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى9/09408/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :محمد ال�شيخ �إ�سحاق بوا�سطة وكياله المحاميان عبا�س هالل وعبدال�شهيد عي�سى/
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المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها� :شركة دبليو جي �أ�س ،مجهولة العنوان� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ  3288/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/3/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/14224/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :وفيقة مكي �أحمد العليوي بوا�سطة وكيلها محمد الج�شي /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد داكر زين الدين محمود ،رقمه ال�شخ�صي ،710116128
مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  1000/-دينار مع الر�سوم والم�صاريف
و�أتعاب :المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/3/24لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى2/7625/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعية :م�ؤ�س�سة العرولي لت�أجير ال�سيارات وكيلها المحامي علي ح�سين ثامر .المدعى عليه:
محمد نظام الدين مياه ،العنوان :منزل  397طريق  410مجمع � 404سناب�س� .صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  3330/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب :المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
لجل�سة 2013/3/18موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى9/10400/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعي :وزير ال�صحة ب�صفته ويمثله جهاز ق�ضايا الدولة ،العنوان :بناية  247كار بارك بالزا
طريق  1704مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها :نقليات رم�ضان ،العنوان :مبنى
 993طريق  31مجمع � .634صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  728/123دينار ًا مع الر�سوم
والم�صروفات والفوائد و�أتعاب :المحاماة
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليها المذكورة بنف�سها �أو بوكيل
عنها لجل�سة الإثنين  2013/3/18موعد نظر الدعوى  ،ليعلم .

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
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رقم الدعوى6/18217/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلتها المحامية ليلى عي�سى علي ح�سن.
المدعى عليه� :أحمد �صالح العبد النوفلي ،مجهواللعنوان .المو�ضوع :منازعات مدنية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنهم وقد حددت جل�سة يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/16137/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة او�سكار لت�أجير ال�سيارات وكيلتها المحامية �سناء بوحمود .المدعى عليه:
�سعد عبداهلل محمد �سعيد الرميحي� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/5ليعلم.

رقم الدعوى9/5484/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور
المــدعية :اوغي�ستو ما�سا اوتي�س ،العنوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية فاطمة ح�سن الحواج/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :فهد �إبراهيم فهد ال�سالم� .صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  5000/-دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/20لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/11163/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :عبدالر�سول علي عبدالعال وكيله المحامي حمد جا�سم الحربي .المدعى عليها:
مدر�سة ال�سنابل الخا�صة وكيلتها المحامية ردينة العلوي ،مجهول العنوان .المو�ضوع :طلب
ديــن.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/20ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى9/11989 /2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :مريم �أحمد ح�سين الجالهمة وكيلة هدى �أحمد ح�سين الجالهمة ،وكيلها المحامي
نبيل محمد الم�سيفر .المدعى عليه :علي باقر عبدالرحيم االن�صاري ،العنوان :المنامة
�ص.ب� .2111صفة الدعوى :طلب ديون.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/7286/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي� :سعيد عبدالعزيز العو�ضي وكيله المحامي عبدالرحمن محمد غنيم .المدعى عليها:
�شركة مارينا ريف للتطوير العقاري ،العنوان� :شقة رقم  41بناية � 2080شارع  2825مجمع
� 428ضاحية ال�سيف� .صفـة الدعــوى :تعيين محكم.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

رقم الدعوى5/3564/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي� :إبراهيم مبارك علي التميم .المدعى عليه المدخل� :شعبان للدعاية ،العنوان :مبنى
 12طريق  336مجمع  312المنامة� .صفـة الدعــوى� :إل��زام المدعى عليه ب�سداد مبلغ قدره
 10750/دينار ًا بحريني ًا.لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

رقم الدعوى9/7506/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :بنك البحرين الوطني وكيله المحامي ال�سيدعبدالغني حمزة عبدالقاهر قاروني.
المدعى عليه :بكري عبدالرحيم ب�شير عبدالرحيم ،العنوان :مبنى  922طريق  3118مجمع
� .331صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  9732/943دينار ًا.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

رقم الدعوى7/17737/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :وزارة اال�سكان وتمثلها نوال عبداللطيف /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى
عليـهم :في�صل يو�سف عبداهلل علي وكامل يو�سف عبداهلل علي وغازي يو�سف عبداهلل ،مجهولو
العنوان� .صفة الدعوى :طرد من قطعة �أر�ض.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور ب�أنف�سهم �أو
بوكيل عنهم لجل�سة الإثنين  ،2013/3/25ليعلم.

رقم الدعوى5/16007/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلتها المحامية ليلى عي�سى علي ح�سن
الب�صري .المدعى عليه الأول :عبا�س يحيى ماجد ح�سن ،العنوان :فيال � 1488شارع زيد بن
عميرة – دم�ستان � .1019صفـة الدعــوى� :إل���زام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ قدره
 698834/914دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه الأول المذكور بالح�ضور
بنف�سه �أو بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

رقم الدعوى9/10458/2009/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي INAYADULLAH   INAYADULLAH :وكيلته المحامية ال�شيخة هيا بنت را�شد �آل
خليفة .المدعى عليه المدخل الثاني :حيدر �إقبال ،العنوان :منزل  2878طريق  2443مجمع
 324المنامة� .صفـة ال��دع��ـ��ـ��وى� :إل���زام المدعى عليه المدخل الثاني ب��دف��ع مبلغ قدره
 400280/000دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المدخل الثاني المذكور
�أعاله بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى6/13320/2010/02 :

تبليـغ بالح�ضـور

المدعية� :شركة يو�سف خليل الم�ؤيد وكيله المحامي �أحمد ح�سن خليفة العماري .المدعى
عليها� :شركة نرويج انترنا�شيونال لال�ست�شارات ،العنوان� :شقة  1904مبنى  2504طريق 2832
مجمع � .428صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  46348/000دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

رقم الدعوى8/10889/2012/02:

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبداهلل علي ف�ضل النعيمي ،العنــوان :مبنى  487طريق  1504مجمع  915الرفاع
ال�شرقي .المدعى عليهماJENELYN -2 .MA. DINAH MARTIN COLALJO -1 :
 ،BUENVIAJE   LEGASPIمجهوال العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  780/-دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/11351/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :جنة عبداهلل مراد ح�سن بوا�سطة عبداهلل عبداهلل مراد ،العنــوان :مبنى  39طريق
 41مجمع  929الرفاع ال�شرقي .المدعى عليه :محمد �إبراهيم محمد �سالم ،العنــوان� :شقة11
مبنى 174د طريق  1409مجمع  214المحرق� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  945 /-دينار ًا
مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/3677/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية :برفين تيهامرز اليفا وكيلها المحامي هاني ال�ضويحي .المدعى عليها الأولى :ماري
ان كوديا مندوزا (فلبينية الجن�سية) ،العنوان :مبنى  816طريق  825مجمع  908الرفاع
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الغربي .المدعى عليه الثاني :فلبيناز كالبنج ،العنوان :مبنى  /620الطابق الثاني �شقة
12طريق  3515مجمع � 335أم الح�صم� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الأحد  ،2013/3/6ليعلم.

رقم الدعوى7/1070/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبدالمنعم رم�ضان نا�صر علي وغيره ،رقمه ال�شخ�صي  ،510032630العنوان:
بوا�سطة وكيلهم المحامي محمد علي ال�سماهيجي /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى
عليه ، LUAY CHEBLAK:رقمه ال�شخ�صي  ،7505435429العنوان� :شقة  47مبنى 2446
طريق  2831مجمع  328منطق ال�سيف� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3800/-دينار مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الأربعاء 2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/6620/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :عبداهلل �إبراهيم عي�سى �صاحب م�ؤ�س�سة الجناح الملكي وكيله المحامي �أ�سامة �أنور.
المدعى عليه :عبداهلل علي الماجد ،العنوان :منزل � 541شارع البالد القديم مجمع .362
�صفـة الدعــوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/6ليعلم.

رقم الدعوى7/14692/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عي�سى فرج ارحمة بور�شيد بوا�سطة �صالحة بور�شيد /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه� :سلمان عزيز عبدالعزيز ،العنــوان :بيت  1571ممر  342المحرق� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  350/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء 2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى6/9341/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عي�سى فرج بور�شيد بوا�سطة وكيلته �صالحة بور�شيد /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :هومايون م�شرف خان ،العنــوان� :شقة  4مبنى  1082طريق  830مجمع .308
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  150/-دي��ن��ار م��ع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء 2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/16737/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :م�ؤ�س�سة ا�سيا لتاجير ال�سيارات بوا�سطة المحامي ح�سن �إ�سماعيل /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :محمد يو�سف �أحمد الكعبي ،العنــوان :منزل  788طريق
 1521مجمع  815مدينة عي�سى� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  100/-دينارمع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء 2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم

رقم الدعوى9/7949/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :م�ؤ�س�سة ال�شرق الأو���س��ط لتجارة الأغ��ذي��ة بوا�سطة المحامي ح�سن �إ�سماعيل/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه ،caffe vergnano :العنــوان :محل  1131مبنى
 2758طريق  4650مجمع  346المنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1995/387دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/9062/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة او�سكار لت�أجير ال�سيارات بوا�سطة المحامية �سناء بوحمود /المحاكم –
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مكتب المحامين .المدعى عليه :رائد عي�سى محمد جوهر ،العنــوان :منزل  633طريق 427
مجمع � .104صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  193/300دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/9022/2012/02:

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة او�سكار لت�أجير ال�سيارات بوا�سطة المحامية �سناء بوحمود /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :محمد عمر عبدالرب �أحمد ،العنــوان� :شقة  23مبنى 1137
طريق  321مجمع � .303صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  1821/400دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء 2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/9063/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :شركة او�سكار لت�أجير ال�سيارات بوا�سطة المحامية �سناء بوحمود /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :عبداهلل جا�سم علي ،العنــوان :منزل  1322طريق 4461
مجمع � .644صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  976/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء 2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/13453/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة �أو�سكار لت�أجير ال�سيارات بوا�سطة �سناء بوحمود /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد �أحمد محمد رجب ،العنــوان� :شقة  12مبنى  675طريق 415
الحد� .105صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  230/-دينار ًامع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء 2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/10402/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :وزير ال�صحة ب�صفته ويمثله جهاز ق�ضايا الدولة ،العنــوان :المنامة .المدعى عليها:
�شركة البحرين للخدمات والتجارة ،العنــوان� :شقة  81مبنى  419طريق  1705مجمع .317
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  4861/711دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/14685/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :ح�سين عبدالقوي محمد بوا�سطة المحامي ثاني �سالم /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه� :سالم ح�سين عبدالرب ،العنــوان� :شقة  12بناية � 206شارع ال�شيخ
خليفة الرفاع ال�شرقي � .903صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  512 /-دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء 2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/12374/2011/02:

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي يمثلها �سو�سن المدفعي� /صديقة ر�ضا /المحاكم
– مكتب المحامين .المدعى عليها :هبة جعفر ح�سن الدغا�س ،العنــوان :مبنى  39طريق
 32مجمع � .1032صفة الدعوى طلب مبلغ قدره  832/616دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى4/3881/2012/02 :

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :جا�سم محمد علي محمد وكيله المحامي جا�سم محمد علي ح�سن �سرحان .المدعى
عليه :محمد �سلمان �أحمد ح�سن ،العنوان :منزل  1640ال�شارع � 844سترة  -وادي��ان .608
�صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه ب�سداد مبلغ قدره  11200/-دينار بحريني.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رقم الدعوى3/4196/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :عبداهلل ح�سن �أحمد علي وكيلته المحامية نفي�سة دعبل .المدعى عليه� :سيد ح�سين
عدنان نا�صر (بحريني الجن�سية) ،رقمه ال�شخ�صي  ،681104643العنوان :مبنى  188طريق
 5707مجمع � 457أبوقوة� .صفـة الدعوى :طلب �إلزام المدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغا
قدره  24400/-دينار والفوائد والر�سوم ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الأحد  ،2013/3/10ليعلم.

                                             رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية
رقم الدعوى6/10333/2011/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدعية� :شركة دار الوقت للإعالم وكيلها المحامي فريد غازي .المدعى عليها :ميركليز
للدعاية والإع�لان ل�صاحبتها زينب محمد محمد محمود ،العنوان :مبنى  903طريق 1006
مجمع  210المحرق� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها ب�سداد مبلغ قدره  8502/200دينار
بحريني.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رقم الدعوى2/14949/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :جاتندر �سنج وغيرهم ،رقمه ال�شخ�صي  ،891017089العنوان :بوا�سطة وكيله عي�سى
فرج .المدعى عليها� :سنيور للمقاوالت ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
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ل��ذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها ال��م��ذك��ورة ب���أن��ه��ا ق��د ح���ددت جل�سة
 2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/14717/2011/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي� :أن��ور الإ�سالم اتبار علي ،رقمه ال�شخ�صي  ،800259025العنوان :بوا�سطة وكيله
المحامي �أبور�شيد .المدعى عليها� :سنيور للمقاوالت ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالب
عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الثالثاء
 2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/14937/2011/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي :ر�سماني ادكابا ت�شي ،رقمه ال�شخ�صي  ،811042596العنوان :بوا�سطة وكيلته
المحامية �صالحة فرج �أبو ار�شيد .المدعى عليه� :إبراهيم عبدعلي �إبراهيم ،مجهول العنوان.
�صفة الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة الثالثاء
 2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/17134/2012/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليـغ بالح�ضـور

المدعية :وزارة الداخلية .المدعى عليهم :ورثة تركة المتوفى
 ،ABDULSAMADالعنوان� :شقة  12طريق  1612مجمع  216مدينة المحرق� .صفـة الدعــوى:
فتح تركة المتوفى محمد فاروق عبدال�صمد.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور
بنف�سهم �أو بوكيل عنهم لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

MOHAMMAD FAROOQ

رقم الدعوى1/11106/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :يا�سر عبدالواحد ح�سن ج��واد وكيله المحامي محمد عي�سى علي كاظم التاجر.
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المدعى عليها :م�ؤ�س�سة المجل�س لمواد البناء ل�صاحبها جا�سم محمد �أحمد العالي ،العنوان:
�شقة مبنى 18ج طريق  42مجمع  740عالي� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها ب�سداد مبلغ
قدره  83080/000دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رقم الدعوى1/12249/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعية :ل��وزة يحيى م�صلح ح�سن .المدعى عليها الثانية� :شركة البحرين للت�سهيالت
التجارية ،العنوان :مبنى  264طريق  111مجمع  301المنامة� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها الثانية المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

رقم الدعوى2/1386/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي� :سمير عبدالنبي من�صور التوبالني وكيلته المحامية  :ناديهة �إبراهيم �إبراهيم
الجندي .المدعى عليه� :آ�سم خان نيك محمد ،العنوان :مبنى  195طريق  3505ام الح�صم
�.335صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ  7266/500دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رقم الدعوى9/15208/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعية� :شركة كريدي مك�س وكيلها المحامي علي محمد ح�سن كمال الدين .المدعى عليه:
�صالح ح�سن �أح��م��د علي الرئي�س ،ال��ع��ن��وان :منزلة  366ط��ري��ق  4111مجمع  541بني
جمرة� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه ب�سداد مبلغ قدره  6124/849دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى5/13463/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية :الم�ؤ�س�سة العربية للطباعة والن�شر وكليها المحامي عبداللطيف عبداهلل علي العلي.
المدعى عليها� :شركة (كا�سيتوي)  ،Castawayالعنوان� :شقة  22بناية  41طريق  3201مجمع
 332البديع� .صفة الدعوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره  64650/000دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

رقم الدعوى6/13728/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة عبر الخليج لت�أجير ال�����س��ي��ارات وكليه المحامية هيفاء ���ص�لاح الدين
عبدالرحمن .المدعى عليها :مارثا يا نيت هيرنات ،العنوان � :شقة  3بيت  880طريق 7914
مجمع  579الجنبية� .صفة الدعوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره  8797/000دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رقم الدعوى9/12664/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :بنك البحرين الوطني وكليه المحامي عبدالغني ال�سيد حمزة قاروني .المدعى عليها:
هنوف يو�سف �أحمد يو�سف الجنيد ،العنوان :منزل  1837طريق  3940مجمع  939الرفاع
ال�شرقي� .صفة الدعوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره  7318/819دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
او بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رقم الدعوى9/13256/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :بنك البحرين الوطني وكليه المحامي عبدالغني ال�سيد حمزة قاروني .المدعى عليه:
مهدي يو�سف عبدالر�سول يو�سف ،العنوان :منزل  128طريق  605مجمع  506جنو�سان� .صفة
الدعوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  16372/343دينار ًا.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه او
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رقم الدعوى5/1268/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :ماجد بن محمد بن علي ال�صانع وكيلته المحامية هدى �سعد �أحمد يو�سف .المدعى
عليها الثانية� :شركة ان بي ا�س البحرين لخدمات �آبار النفط والغاز ،العنوان� :شقة  3مبنى
 1455طريق  5227مجمع  952را�س زويد� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها الثانية ب�سداد
مبلغ قدره  2030062دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها الثانية المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رقم الدعوى9/8395/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :بنك البحرين والكويت وكيلته المحامية زينات عبدالرحمن المن�صوري ،العنوان:
بناية المتروك  -الطابق الخام�س مكتب -62ط��ري��ق -1705الدبلوما�سية .المدعى عليه:
عبدالجبار عبدالح�سين �أحمد مكي ،العنوان :منزل  882طريق  752مجمع 707توبلي.
المو�ضوع :طلب ديون                       .
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/12320/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :مغ�سلة �سوبر وكيله المحامي را�شد عبدالرحمن �إبراهيم ،العنوان 168 :طريق 1703
مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية الدور الثاني -المنامة .المدعى عليها� :شركة االرز للخدمات
الفندقية –�سجل تجاري  ،65894-1العنوان :مبنى  2326طريق  2830مجمع .428المو�ضوع:
طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى9/5102/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبداهلل عماد ح�سن االن�صاري وكيلته المحامية هدى �سعد ،العنوان  :برج ال�صقر-
الدور الرابع مكتب  402المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :مرزوق مال اهلل مرزوق الفيروز
�صاحب م�ؤ�س�سة المال للمقاوالت ،العنوان :مبنى  751طريق  360مجمع  318الحورة.
المو�ضوع :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم

رقم الدعوى9/14189/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبداللطيف محمود �آل محمود بوا�سطة وكيله المحامي �أ�سامة �أنور /المحاكم -
مكتب المحامين .المدعى عليه :عبدالكريم مبارك بن تركي ،رقمه ال�شخ�صي ،560106114
مجهول العنوان .مو�ضوع الدعوى طلب مبلغ  2200/-دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2013/3/31لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/6932/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :وزير ال�صحة ويمثله جهاز ق�ضايا الدولة .المدعى عليها� :شركة �سيكز بنز كو ن�سلتنج
�ش�.ش.و لمالكها طالل ح�سن ميرزا التح ،عنوانه� :شقة  22مبنى � 383شارع  1912مجمع 319
الحورة – المنامة� .صفة الدعوى� :إلزام المدعى عليها ب�سداد مبلغ  5938/401دينار ًا م�ضاف ًا
�إليه الم�صروفات.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية لمالك المدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سه
�أو بوكيل عنه وقد حددت جل�سة يوم الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رقم الدعوى9/9319/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :ريا�ض علي ح�سن خليل وكيلته المحامية رباب العري�ض .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة نور
علي نور للخدمات الميكانيكية ل�صاحبتها انت�صار �أحمد ح�سن حرم ،العنوان :مبنى  49طريق
 6002مجمع 633المعامير� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رقم الدعوى9/9319/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :ريا�ض علي ح�سن خليل وكيلته المحامية رباب العري�ض .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة نور
علي نور للخدمات الميكانيكية ل�صاحبتها انت�صار �أحمد ح�سن ح��رم ،العنوان :مبنى 49
طريق 6002مجمع 633المعامير� .صفـة الدعــوى :طلب ديون
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الأحد  ،2013/3/10ليعلم.

رقم الدعوى7/8409/2008/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليـغ بالح�ضـور

المــدعي :ح�سين بهائي عبا�س ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي �صالح الجمري /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليها� :شركة الت�أمين الإيرانية� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 5000/دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/14255/2011/ 02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :وزارة ال�صحة ويمثلها جهاز ق�ضايا الدولة ،العنــوان :بناية  247كار بارك بالزا-
المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها� :شركة الجزيرة العربية لل�صناعات
العنــوان :طريق  5115مجمع 951جنوب البا� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  96/581دينار ًا
مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/5لنظر الدعوى ،و وردت الئحة تعديل طلبات ،ليعلم

رقم الدعوى5/1815/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :البنك الأه��ل��ي المتحد وكيله المحامي را�شد عبدالرحمن /المحاكم – مكتب
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المحامين .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة ميار للمقاوالت /ل�صاحبها عبدالمهدي ميرزا عبا�س،
رقمه ال�شخ�صي� .460108433صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  4,401/385دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/1816/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :البنك الأه��ل��ي المتحد وكيله المحامي را�شد عبدالرحمن /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد عبدالرحمن مالحي ،رقمه ال�شخ�صي � .500118590صفة
ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  1,241/348دي��ن��ار ًا م��ع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/1872/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :علي ح�سين محمد البحارنة ،رقمه ال�شخ�صي � .890609942صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  320/949دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/1693/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليـغ بالح�ضـور

المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :ارنولدو ديلم بالون كويت� .صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  278/326دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى65/1871/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :ح�سن حمد تايه المخلف ،رقمه ال�شخ�صي � .890812152صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  5962/942دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/1689/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليـغ بالح�ضـور

المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :جمال عبداهلل �سعد الدو�سري� .صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  2410/772دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/1684/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :ح�سين �إبراهيم غلوم علي �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي .890609977
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2013242/068دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/12944/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليـغ بالح�ضـور

المــدعي� :إبراهيم على را�شد الحربي ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي عبدالرحمن
الخ�شرم /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :يا�سين على ح�سن ،رقمه ال�شخ�صي
� .811180414صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره ـ ــ 5000/دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/ 6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/1695/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليـغ بالح�ضـور

المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :ارن��ال جابي كان�سان�سيو ،رقمه ال�شخ�صي
� .780928245صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  301/799دينار مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/2012/1132/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :محمود مراد ب�صفته الم�صفي الق�ضائي لتركة المرحوم عبداللطيف �إبراهيم ال�شتي
وكيله المحامي محمد الفاتح م��دن��ي ،ال��ع��ن��وان :مكتب  704بناية ح���وار (ب) المنطقة
الدبلوما�سية رقم ( )188طريق  -1703المنامة  .317المدعى عليه :عبدالرحمن �سعد
�إبراهيم ،العنوان :بناية  4365طريق  2165المنامة  .321المو�ضوع :منازعات.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء 2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم

                                          رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى9/1267/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة الم�ؤيد لل�سيارات وكليها المحامي عي�سى �إبراهيم محمد ،العنوان :مكتب رقم
 – 401الطابق الرابع مبنى برج الدبلومات – المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه الأول:
�سعيد محمد �سليمان الدو�سري ،العنوان :مبنى  2561طريق  3408مجمع  434كرباباد� .صفة
الدعوى� :إلزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ قدره  10783/500دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه الأول المذكور �أعاله
بالح�ضور بنف�سة او بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/20ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى4/5730/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبدالحكيم عي�سى عبداهلل بدر وكيلته المحامية دالل جا�سم الزايد ،العنوان :بناية
عالية  -المنطقة الدبلوما�سية  -الطابق الثالث مكتب  34مبنى  580طريق 1706المنامة .317
المدعى عليه :ح�سن �أحمد �ضيف ،العنوان :منزل  2442طريق 1019مجمع 1950دم�ستان.
المو�ضوع :طلب ديون  .
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم  2013/4/2لنظر الدعوى ليعلم

رقم الدعوى7/18208/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :فريد �شرف الدين �شجاعي ،العنــوان :مبنى  157طريق  2208مجمع  222الب�سيتين.
المدعى عليه :محجوب حفظ اهلل علي علوان ،رقمه ال�شخ�صي  ،770202454مجهول العنوان.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  568/560دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف و�أتعاب :المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2013/3/31لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/17504/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي� :شركة منازل العقارية وكليه المحامي ح�سين محمد �إ�سماعيل الحداد .المدعى عليه:
وليد بن �سعيد بن ر�ضي �آل حبيب ،العنوان� :شقة  34الطابق الثالث بناية � 1046شارع 3019
الزنج � .330صفة الدعوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  5600/000دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه او
بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/20رقمه ال�شخ�صي.

رقم الدعوى9/251/2013/14 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :بدرية عبدالحميد محمد البلو�شي (بحرينية الجن�سية) .المدعى عليه� :أحمد �سالم
�سعيد الحو�سني (عماني الجن�سية) ،رقم ال�شخ�صي  ،701023589مجهول العنوان .مو�ضوع
الدعوى :طلب الح�ضانة.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�سنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنه �إذا لم يح�ضر
في جل�سة الإثنين � 2013/3/4أو يوكل من ينوب عنه بالح�ضور ف�إن المحكمة �سوف ت�سير بحقه
ح�ضوري ًا بما يق�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

رقم الدعوى9/13829/2012/02 :

قا�ضي المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�سنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعية :البنك الأهلي المتحد وكليه المحامي عي�سى �إبراهيم محمد ،العنوان :مكتب رقم
 – 401الطابق الرابع مبنى برج الدبلومات – المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :عبداهلل
ح�سن علي ح�سين متروك ،العنوان :فيال  1153طريق  3332مجمع  633المعامير� .صفة
الدعوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  6718/049دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء  ، 2013/3/20ليعلم.

رقم الدعوى1/13384/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :م�صرف البحرين ال�شامل وكيله المحامي محمد الفاتح محمد مدني .المدعى عليها:
زينب عبدالحميد �صفر ح�سين ،العنوان� :شقة  2مبنى  204طريق  1009مجمع  110مدينة
الحد� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره  15822/356دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/20ليعلم.

رقم الدعوى6/10294/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :الم�ؤ�س�سة العربية للطباعة والن�شر بوا�سطة وكيلها المحامي عبداللطيف العلي/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليها� :شركة المجموعة العالمية للأعمال ذ.م.م (�س.ت
 ،)47788-1مجهولة العنوان .مو�ضوع ال��دع��وى :طلب مبلغ  1145/-دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/4/1لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية
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رقم الدعوى2/14316/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :يون�س عبدعلي مكي �أحمد وكياله المحاميان ح�سين عقيل وط�لال عبدالعزيز/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :عي�سى عبدالنبي �أحمد ،مجهول العنوان .مو�ضوع
الدعوى :طلب مبلغ  3700/-دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنين 2013/4/1م لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى9/251/2013/14 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعية :بدرية عبدالحميد محمد البلو�شي (بحرينية الجن�سية) .المدعى عليه� :أحمد �سالم
�سعيد الحو�سني (عماني الجن�سية) ،رقمه ال�شخ�صي  ،701023589العنوان مجهولة العنوان.
مو�ضوع الدعوى :طلب الطالق.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�سنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنه �إذا لم يح�ضر
في جل�سة الإثنين � 2013/3/4أو يوكل من ينوب عنه بالح�ضور ف�إن المحكمة �سوف ت�سير بحقه
ح�ضوري ًا بما يق�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

رقم الدعوى7/8861/2012/02 :

قا�ضي المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�سنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة وكالة الخليج وكيله المحامي عقيل ح�سن مو�سى ،العنوان :مبنى  12طريق
 3201المنامة  .332المدعى عليها :نجمة نور البحرين ،العنوان :مبنى  827طريق 833
�سناب�س  .408المو�ضوع :طلب ديون                        .
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/4/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/12716/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنيةالأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :م�ؤ�س�سة بدل للتجارة وكيلتها المحامية هدى �سعد /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليهما� :شركة �أون الي��ن تك ذ.م.م وع��ادل �إ�سماعيل ن�صر اهلل �إبراهيم ،رقمه
ال�شخ�صي  ،810601664مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  1472/-دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنين  2013/4/1لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

رقم الدعوى                  2/2277/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي يمثالها المحاميان �سو�سن جعفر و�صديقة محمد.
المدعى عليه :نجاة �صالح عي�سى الخور ،العنوان :مبنى  876طريق  4216مجمع � .342صفة
الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  1387/800دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب:
المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو
بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  2013/3/18موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/9882/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة الوكيل المحامي  /عبدالكريم التويجري/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :فهد عبداهلل دروي�ش �صالح ،رقمه ال�شخ�صي
� .790544261صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  387/423دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/9956/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه� :أكبر محمد علي ،رقمه ال�شخ�صي .560128789
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  260/200دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى6/9839/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة الوكيل المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :مايكل لين دو�ستر ،رقمه ال�شخ�صي .650639340
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  251/671دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/10034/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :من�صور عبداهلل �أحمد ح�سين ،رقمه ال�شخ�صي
� .730306534صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  250/930دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/10067/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
ال��م��ح��اك��م  -م��ك��ت��ب ال��م��ح��ام��ي��ن .ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه ، samuel maurice tuell :رقمه
ال�شخ�صي � .800923740صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  433/388دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/8053/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :م�صرف البحرين ال�شامل (بنك الإثمار حالي ًا) وكيله المحامي محمد الفاتح محمد
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مدني /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه� :سعيد حمد نديل �آل مطلق ،مجهول
العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  4625/790دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/9847/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة كريدي مك�س وكيله المحامي علي محمد كمال الدين ،العنوان :مكتب 21
الطابق الأول بناية �سهيل المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :يو�سف مطر �سعيد الغامدي،
العنوان :منزل  2344طريق 740مجمع  507المحرق .المو�ضوع :طلب ديون                             .
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/4/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/2632/2008/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعون :ورثة �شومن همايون ،رقمه ال�شخ�صي  ،850416752العنوان :بوا�سطة وكيلهم
المحامي زيادة قيومجي .المدعى عليها :ال�سهالة للمقاوالت ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى:
مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الثالثاء
 2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/5176/2011/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :شيخ عبدالرزاق عبدالغني بوا�سطة وكياله المحاميان عي�سى بور�شيد و�صالحة
بور�شيد /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليهم المدخلين :محمد �سردار وكلثوم �إقبال
محمد �إقبال ومحمد �أكرم �إقبال� .صفة الدعوى :طلب فرز عقار.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/5لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى9/10060/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه ،MALCOLM JULAN VINNETT :رقمه
ال�شخ�صي � .730649466صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  934/193دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/10056/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
ال��م��ح��اك��م  -م��ك��ت��ب ال��م��ح��ام��ي��ن .ال���م���دع���ى ع��ل��ي��ه ،BRETHZEL SALAPA :رقمه
ال�شخ�صي � .790592169صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق����دره  218/330دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                              قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى7/10058/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليها :دالل عبدالعزيز محمد المحمد ،رقمها ال�شخ�صي
� .830106472صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  126/863دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                              قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى7/10058/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور
المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
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المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه� :أحمد عبا�س علي ح�سين المتروك ،رقمه
ال�شخ�صي � .760406340صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  253/351دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                              قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى             6/13575/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :ح�سن علي ر�ضي وغيره .المدعى عليها� :شركة جلف انترنا�شونال انف�ستمنت ،مجهول
العنوان� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره  40600/000دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكور بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/20ليعلم.

رقم الدعوى9/10249/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نبيلة الماجد /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليه :كريم لطفي محمود اال�سدي ،رقمه ال�شخ�صي � .841212139صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  125/540دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/10266/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نبيلة الماجد /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليه ، LAMONT MICHELL:رقمه ال�شخ�صي � .751227200صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  106/054دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى1/10159/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :م�صعب محمد عي�سى المزروعي ،رقمه ال�شخ�صي .821219456
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  106/313دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/9903/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :عادل ح�سين بلوط ،رقمه ال�شخ�صي � .690591780صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  276/544دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/13384/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :ح�سين مو�سى نجف �أكبر وكيلها المحامي عبدعلي حمزة مال �إبراهيم الع�صفور.
المدعى عليها المدخلة� :شركة الخليج الدولية لال�ستثمار ،العنوان� :شقة  1004الطريق 4626
المبنى  1459مجمع  346المنامة� .صفـة الدعــوى� :إل��زام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره
 102770/000دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المدخلة المذكورة
بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/20ليعلم.

رقم الدعوى5/6923/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :ح�سين مو�سى نجف �أكبر وكيلها المحامي عبدعلي حمزة مال �إبراهيم الع�صفور.
المدعى عليها المدخلة � :شركة الخليج الدولية لال�ستثمار ،العنوان� :شقة  1004الطريق 4626
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المبنى  1459مجمع  346المنامة� .صفـة الدعــوى� :إل��زام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره
 10277/000دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المدخلة المذكورة
بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/20ليعلم.

رقم الدعوى7/9962/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه ، CHEENAN ROBIN:رقمه ال�شخ�صي � .820435694صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  256/778دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/6922/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي� :أحمد عبدالح�سين علي �إبراهيم وكيله المحامي عبدعلي حمزة مال �إبراهيم
الع�صفور .المدعى عليها المدخلة� :شركة الخليج الدولية لال�ستثمار ،العنوان� :شقة 1004
الطريق  4626المبنى  1459مجمع  346المنامة� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها بدفع
مبلغ قدره  340000/000دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المدخلة المذكورة
بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/20ليعلم.

رقم الدعوى1/10145/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيله المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد �سعيد �إبراهيم محمد �سعيد ،رقمه ال�شخ�صي .870604660
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  133/903دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.
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رقم الدعوى9/6921/2011/02 :

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :ع��ادل ح�سين علي قنبر وكيله المحامي عبدعلي حمزة مال �إبراهيم الع�صفور.
المدعى عليها المدخلة� :شركة الخليج الدولية لال�ستثمار ،العنوان� :شقة  1004الطريق 4626
المبنى  1459مجمع  346المنامة� .صفـة الدعــوى� :إل��زام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره
 16240/000دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المدخلة المذكورة
بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/20ليعلم.

رقم الدعوى2/10153/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه ، GREGORY LAMAR NELSON:رقمه ال�شخ�صي .790655195
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  180/720دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/10356/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي� :ستاندرد ت�شارترد بنك وكليها المحامي ح�سان المحرقي .المدعى عليه :يو�سف
محمد يو�سف ،رقمه ال�شخ�صي  ،821101340العنوان� :شقة  11مبنى  321طريق 7070
المحرق � .207صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  5298.880دينار
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه   المذكور   بالح�ضور بنف�سه
�أو بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/20ليعلم.

رقم الدعوى2/4675/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :يو�سف ح�سن محمد �سلطان ،رقمه ال�شخ�صي � .880312220صفة
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الدعوى :طلب مبلغ قدره  195/030دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/4520/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي /عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمود عبداهلل محمود م�صطفى ع��ب��داهلل ،رقمه ال�شخ�صي
� .871108160صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  545/103دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/4625/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :بيفرل يندا فرناندز ،رقمه ال�شخ�صي � .710345593صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  100.319دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/3432/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه ، cheroor karunakaran pradeep kumar :رقمه ال�شخ�صي
� .670574740صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  257/959دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى8/3621/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتيليكوم  وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه ، james kuriyath mani:رقمه ال�شخ�صي � .801086159صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  96/600دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/3640/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :زهرة ال�سيد عدنان علي ح�سين ،رقمها ال�شخ�صي . 800810325
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  113/533دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/7572/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة الت�أمين الإيرانية وكيلها المحامي �أ�سامة �أنور /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليه :خ��واج��ة محمد م�صطفى ن���واب ،رقمه ال�شخ�صي ( 531205215بحريني
الجن�سية) ،العنــوان :منزل  799طريق  419المنامة � .304صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 700/دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/4/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/5189/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ، philip dennis gummley:رقمه ال�شخ�صي � .550719296صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  105/-دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى5/4990/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :مختار �سلمان عبدالح�سن طوق ،رقمه ال�شخ�صي .790507250
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  114.800دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى9/4923/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتيليكوم  وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :حمد هالل �إبراهيم هالل ال�سعدون ،رقمه ال�شخ�صي .860107159
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  126.900دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى9/4855/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :فهد يو�سف محمد عبداللطيف عبدالملك ،رقمه ال�شخ�صي
� .770305202صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  162/725دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى1/4460/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :م�صطفى محمد ال�ضاهر ،رقمه ال�شخ�صي 731131770
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  196/855دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى9/4517/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :جعفر �سلمان علي محمد علي ،رقمه ال�شخ�صي � .820203076صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  53/218دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى9/11480/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتيليكوم وكيلها المحامية عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه ،samrawzt gebre gaerd :رقمه ال�شخ�صي � .760129690صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  104/500دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى2/3994/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .ال��م��دع��ى عليه :عبدالعزيز يو�سف جعفر يو�سف �أح��م��د ،رق��م��ه ال�شخ�صي
� .840303025صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  124/598دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.

العدد - 3099 :الخميس  11أبريل 2013

لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/4002/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه ،randolph albert mc cord :رقمه ال�شخ�صي � .650164598صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  119/818دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/4235/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد عبدال�سالم محمد �أحمد انور ،رقمه ال�شخ�صي .700930159
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  108/100دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/4369/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة ميناتليكوم  وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :الحابر للمقاوالت ل�صاحبها �أحمد راتب محمد ،رقمه ال�شخ�صي
� .881010960صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2035/873دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

183

184

العدد - 3099 :الخميس  11أبريل 2013

رقم الدعوى9/4436/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامية عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :مختار عبدالعلي م�سلم فتيل ،رقمه ال�شخ�صي � .560107617صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  51/316دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/5425/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه ، carolin santander duabua :رقمه ال�شخ�صي � .740238671صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  91/076دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/14645/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي� :أي��وب نا�صر ،رقمه ال�شخ�صي  ،701034181العنوان :بوا�سطة وكيله عبداهلل
ال�سكران .المدعى عليها :جلوبال لل�صناعات والخدمات البحرية ،مجهولة العنوان� .صفة
الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الثالثاء
 2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/13264/2010/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي� :سايدول ا�سالم عبدالب�شار ،رقمه ال�شخ�صي  ،830167412العنوان :بوا�سطة وكيلته
المحامية منيرة العماري .المدعى عليه :مطعم م�ؤمن ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى:
مطالب عمالية.
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لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة الأحد
 2013/3/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/3233/2012/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة عبداهلل �أحمد نا�س ،العنوان :بوا�سطة وكيله عادل بوعلي .المدعى عليه :ثورا
تانانرام ،رقمه ال�شخ�صي  ،530111799مجهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة الأحد
 2013/3/31لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/5022/2010/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي :عبدالبا�سط علي مو�سى ،رقمه ال�شخ�صي  ،720238153العنوان� :شقة  11مبنى 30
مجمع  .359المدعى عليها� :شركة �سوي�سرا للتنمية واال�ستثمارات العقارية ،مجهول العنوان.
�صفة الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الأحد
 2013/3/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/2027/2009/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي :محمد حنيف محمد ،رقمه ال�شخ�صي  ،820230316العنوان :بوا�سطة وكيله عبداهلل
ال�سكران .المدعى عليها :عبايات اليعي�سى ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
ل��ذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد ح��ددت جل�سة
 2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/5022/2010/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي :عبدالبا�سط علي مو�سى ،رقمه ال�شخ�صي  ،720238153العنوان� :شقة  11مبنى 30
مجمع  .359المدعى عليها :ال�شركة ال�سوي�سرية البحرينية للمقاوالت ،مجهول العنوان� .صفة
الدعوى :مطالب عمالية.
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لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الأحد
 2013/3/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/5022/2010/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي :عبدالبا�سط علي مو�سى ،رقمه ال�شخ�صي  ،720238153العنوان� :شقة  11مبنى 30
مجمع  .359المدعى عليها :ال�شركة ال�سوي�سرية البحرينية للت�صميم ،مجهول العنوان� .صفة
الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الأحد
 2013/3/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/5022/2010/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي :عبدالبا�سط علي مو�سى  ،رقمه ال�شخ�صي  ،720238153العنوان� :شقة  11مبنى 30
مجمع  .359المدعى عليها :ال�شركة ال�سوي�سرية البحرينية القاب�ضة ،مجهول العنوان� .صفة
الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الأحد
 2013/3/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/3233/2012/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة عبداهلل �أحمد نا�س ،العنوان :بوا�سطة وكيله عادل بوعلي .المدعى عليه :ثورا
تانانرام ،رقمه ال�شخ�صي  ،530111799مجهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة الأحد
 2013/3/31لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/252 /2013/14 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بطريق الن�شر

المدعية :بدرية عبدالحميد محمد البلو�شي (بحرينية الجن�سية) ،العنوان :بوا�سطة وكيلها.
المدعى عليه� :أحمد �سالم �سعيد الحو�سني (عماني الجن�سية) ،مجهول العنوان .مو�ضوع
الدعوى :الح�ضانة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الثالثة للمدعى عليه المذكور ب�أنه �إذا لم
يح�ضر في جل�سة الأحد � 2013/3/3أو يوكل من ينوب عنه بالح�ضور ف�إن المحكمة �سوف ت�سير
بحقه ح�ضوري ًا بما يق�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الثالثة

رقم الدعوى9/4118 /2012/14 :
تبليغ بطريق الن�شر

المدعية� :أمل �إبراهيم جمعة عبداهلل �سرور (بحرينية الجن�سية) ،العنوان :بوا�سطة وكيلها.
المدعى عليه :علي ح�سن مرداد عبيد (بحريني الجن�سية) ،مجهول العنوان .مو�ضوع الدعوى:
الح�ضانة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الثالثة للمدعى عليه المذكور ب�أنه �إذا لم
يح�ضر في جل�سة الأحد � 2013/3/3أو يوكل من ينوب عنه بالح�ضور ف�إن المحكمة �سوف ت�سير
بحقه ح�ضوري ًا بما يق�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

رقم الدعوى3/6398/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :بوا�سطة
وكيلها .المدعى عليه� :أحمد محمود عبدالمح�سن ،رقمه ال�شخ�صي  ،651033675العنــوان:
�شقة  11مبنى  3طريق  801مجمع � .208صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  250/839دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                             قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى4/7333/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :بوا�سطة
وكيلها .المدعى عليه :عمر عبدال�ستار محمد ،رقمه ال�شخ�صي  ،780440927العنــوان� :شقة
 23مبنى  9طريق  1841مجمع � .318صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  447/098دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى2/10870/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية��� :ش��رك��ة الي���ت �سبيد وكيلها ال��م��ح��ام��ي ع��ب��دال��ك��ري��م ال��ت��وي��ج��ري ،ت��وك��ي��ل رقم
 /2010041208المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليها� :شقق المنار ل�صاحبها ال�شيخ
عي�سى �أحمد علي �آل خليفة ،6467-3 ،العنــوان :مبنى  178طريق  2005مجمع � .320صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  335/640دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/10873/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

ال��م��ـ��ـ��دع��ي��ة��� :ش��رك��ة الي���ت �سبيد وكيلها ال��م��ح��ام��ي ع��ب��دال��ك��ري��م ال��ت��وي��ج��ري ،ت��وك��ي��ل رقم
 /2010041208المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :مكتبة الهالل ل�صاحبها
�إبراهيم محمد الموعيد  – 4-1248بحرينية ،العنــوان� :شقة  72مبنى  20طريق  383مجمع
� .316صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  175/800دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/10876/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة اليت �سبيد – بحرينية وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم
 /2010041208المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها� :شركة برومو مانجمنت
انترنا�شيونال ذ.م.م – بحرينية  ،71001العنــوان� :ص.ب 18681
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  228/615دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى4/11063/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة اليت �سبيد – بحرينيه وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،توكيل رقم
 /2010041208المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :خدمات الخليج للتغليف
ل�صاحبتها �شيخة �إ�سماعيل جوهر �إ�سماعيل /1-58328بحرينية ،العنــوان� :شقة  35مبنى 96
طريق  3411مجمع � .321صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  181/070دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11472/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،توكيل ر�سمي خا�ص رقم
 /13429-2010المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه ،Nigel Patrick Beattie :رقمه
ال�شخ�صي ( 640564054بريطاني الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  531طريق  2627مجمع .326
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  279/816دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/5521/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :بوا�سطة
وكيلها .المدعى عليه :عمار �صباح نا�صر ح�سن ،رقمه ال�شخ�صي ،790204517العنــوان :مبنى
 660طريق  817مجمع � .708صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  52/137دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/3/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى3/5963/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :بوا�سطة
وكيلها .المدعى عليه :عونى �أحمد محمد �أبو وظفه ،رقمه ال�شخ�صي  ،620642513العنــوان:
مبنى  1078طريق  1815مجمع � .318صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  90/526دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/3/24لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/6395/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :بوا�سطة
وكيلها .المدعى عليه :مطر ح�سن �إبراهيم مط ،العنــوان :مبنى  233طريق  3332مجمع
� .1048صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  56/983دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/11047/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة اليت �سبيد – بحرينيه وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،توكيل رقم
 /2010041208المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :علي خفيف لال�ست�شارات
الإعالمية ل�صاحبها علي �صالح ح�سن خليفة  ،1-65530العنــوان� :شقة  33مبنى  95طريق
 333مجمع � .321صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  195/499دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/11058/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة اليت �سبيد – بحرينيه وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،توكيل رقم
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 /2010041208المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :فرا�س اليف للدعاية والإعالن
�ش�.ش .ول�صاحبها فرا�س نا�صر الدين  ،1-70132العنــوان� :شقة  66مبنى  322طريق 1910
مجمع � .319صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  315/083دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.
رقم الدعوى5/3824/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :بوا�سطة
وكيلها .المدعى عليه :طارق ح�سن را�شد علي ،رقمه ال�شخ�صي  ،670602396العنــوان :مبنى
 729طريق  1612مجمع � .216صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  512/727دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/14416/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :ح�سن علي ح�سن وكيله المحامي �ضياء خلف /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى
عليه :علي خمي�س قمبر ،مجهول العنوان .المو�ضوع :طلب دين.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/3ليعلم.

رقم الدعوى8/7043/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :سارا لت�أجير ال�سيارات ل�صاحبها ع��ادل محمد العبا�سي ،العنوان 10 :ج �شارع
الزبارة المنامة  .318المدعى عليه :ابراهيم ح�سن محمد الحاج بن علي ،مجهول العنوان.
�صفة الدعوى� :إلزام المدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  1574/-دينار ًا بالإ�ضافة
للر�سوم والم�صاريف.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنين  2013/3/18للمرافعة ولنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى9/7652/2010/02 :
�إعالن بحكم ابتدائي

المــدعية :الدار لاللكترونيات ،وكيلتها المحامية وجيهة حمد ،العنوان :مكتب  44بناية 367
�شارع  1805مجمع  318المنامة .المدعى عليه :خالد ح�سين الحيزوم� ،شقة  2مبنى 139
طريق  708الحد � .107صفة الدعوى� :إل��زام المدعى عليه ب���أن ي���ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره
 784/دينار ًا بالإ�ضافة للر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.حكمت المحكمة وقبل الف�صل في المو�ضوع ب�صحة المحررين مو�ضوع الدعوى (عقد البيع
رقم  2598 Cوالفاتورة النقدية رقم  2598 Bالم�ؤرخين في  )2009/3/5وتغريم المدعي
عليه مبلغ مائة دينار ،و�أبقت الف�صل في الم�صروفات لحين الف�صل في المو�ضوع ،وتحدد
جل�سة بتاريخ  2013/1/20للمرافعة ويعلن الخ�صوم.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/10749/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية دع��اء ال م�ساعد /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :جا�سم عبداهلل �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي  ،870304667العنــوان:
مبنى  396طريق  1328مجمع � .813صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  57/389دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى9/10745/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية زينب �إبراهيم /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :محمد عبدالغني �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي  ،710801416العنــوان :مبنى 1779
طريق  3635مجمع � .739صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  670/369دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء    2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                 قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى4/10748/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية زينب �إبراهيم /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه� :سيد مرت�ضى عبدالنبي ر�ضي ،رقمه ال�شخ�صي  ،720107628العنــوان :مبنى
 2731طريق  373مجمع � .203صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  185/149دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

                               قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
الدعوى رقم 9/10745/2012/02

                                          تبليغ بالح�ضور
المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية زينب �إبراهيم /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :محمد عبدالغني �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي  ،710801416العنوان :مبنى 1779
طريق  3635مجمع � .739صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  670/369دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                    قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى4/10295/2012/02 :
�إعالن بحكم ابتدائي

المــدعية :الم�ؤ�س�سة العربية للطباعة والن�شر وكيلها المحامي عبداللطيف عبداهلل العلي،
العنوان :مكتب  411بناية تري�ست تاور مبنى  125طريق  1702المنطقة الدبلوما�سية .المدعى
عليها� :شركة علي بن ابراهيم عبدالعال (�س.ت  ،)471-1مجهولة العنوان� .صفة الدعوى:
�إل���زام المدعى عليها ب���أن ت���ؤدي للمدعية مبلغ ًا ق��دره  2552/-دي��ن��ار ًا بالإ�ضافة للر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
حكمت المحكمة وقبل الف�صل في المو�ضوع بندب خبير محا�سبي على ح�سب الدور في الجدول
الأ�ستاذ  /عبدالعزيز محمد علي الأ�شراف في الدعوى تكون م�أموريته ت�صفية الح�ساب بين
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الطرفين وبيان عما �إذا كانت المدعى عليها مدينة للمدعية ب�أي مبالغ من عدمه وفي الحالة
الأول��ى بيان قيمة المبلغ المدين به تحديد ًا و�أ�سا�س تلك المديونية وعلية ت�صفية جوانب
الغمو�ض في الدعوى وتحقيق دفاع الطرفين فيها ,و�صرحت للخبير في �سبيل �أداء م�أموريته
االطالع على ملف الدعوى وم�آبه من م�ستندات وما يقدمه له الخ�صوم فيها و�س�ؤال طرفي
الخ�صومة و�شهودهم ومن يرى لزوم ًا ل�سماع �أقواله دون حلف اليمين واالنتقال لأي جهة
حكومية �أو غير حكومية يرى لزوم ًا االنتقال �إليها لالطالع على ما ع�سى �أن يكون بها من
م�ستندات تعينه في �أداء الم�أمورية الم�سندة �إليه ،وحددت �أمانة مقدارها  100/-دينار على
ذمة �أتعاب وم�صروفات الخبير �ألزمت المدعية ب�سدادها ،وحددت جل�سة  2013/1/30لنظر
الدعوى في حالة عدم �سداد الأمانة وجل�سة  2013/2/19لنظرها في حالة �سدادها ،وعلى
الخبير المنتدب تقديم تقريره قبل الجل�سة الأخيرة بوقت كافي ،و�صرحت للخ�صوم باالطالع
على التقرير فور �إيداعه و�أبقت الف�صل في الم�صروفات وعلى ق�سم الكتاب �إعالن منطوق
ذلك الحكم لمن لم يح�ضر من الخ�صوم جل�سة النطق به.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/3648/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :عواد محمد هتيمي وغيره .المدعى عليه :نيليان فام ما ها لينقام ،العنوان :مبنى
 1373طريق  2240مجمع � .1022صفة الدعوى :طلب �إلزام المدعى عليه ب�أن يدفع للمدعي
مبلغ ًا قدره  5000/000دينار �شام ًال الر�سوم والفوائد ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�سة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سة او بوكيل
عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

رقم الدعوى1/18049/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الخام�سة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :وزارة ال�صحة ،العنوان :المنامة .المدعى عليها� :شركة محمد ج��واد عي�سى
لال�ستثمار ،العنوان� :شقة � 101شارع  2811مبنى  657مجمع  428ال�سيف� .صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  4876/338دينار ًا والم�صروفات والر�سوم.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�ساد�سة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى160929/2012/02 :

تبليغ بطريق الن�شر

المدعية :فاطمة �أحمد �صالح ،العنوان :مبنى 1641طريق  1932مجمع  .1019المدعى عليها:
الأل��ف��ي��ة ال��ج��دي��دة للطباعة ،ال��ع��ن��وان� :شقة  102مبنى  1691ط��ري��ق  432مجمع .704
الطلبات :التعوي�ض عن عقد العمل غير محدد المدة ،و�أجر  12يوم ًا من �شهر �أغ�سط�س ،2012
و�شهادة الخدمة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها �إذا لم
تح�ضر �أو تعين وكي ًال ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الإثنين  2013/3/4ف�إن المحكمة �سوف
ت�سير بحقها ح�ضوري ًا ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية العمالية الثانية

رقم الدعوى4/8868/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
�شيخة �إ�سماعيل محمد �سلطان الجابر

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفاة �شيخة �إ�سماعيل محمد
�سلطان الجابر ،رقمها ال�شخ�صي  .900107979فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي
ب�أية حقوق عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من
تاريخه ،كما �أنه على كل من في ذمته دين للمتوفاة المذكورة �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد
حددت المحكمة جل�سة الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى6/16791/2013/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
فرج �شاهين فرج المناعي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفى فرج �شاهين فرج المناعي
رقمه ال�شخ�صي  .290001781فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه
�أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على
ك��ل م��ن ف��ي ذمته دي��ن للمتوفى المذكور �أن ي�شعر ه��ذه المحكمة .وق��د ح��ددت المحكمة
جل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى3/17417/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
فاطمة يو�سف �أحمد المهيزع

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفاة فاطمة يو�سف �أحمد
المهيزع ،رقمها ال�شخ�صي  .240102959فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية
حقوق عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه،
كما �أنه على كل من في ذمته دين للمتوفاة المذكورة �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت
المحكمة جل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى5/15214/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفي
زكريا عبا�س �إبراهيم كاظم

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح تركة المتوفي زكريا عبا�س �إبراهيم كاظم،
رقمه ال�شخ�صي  .740205579فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه
�أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على
كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الأربعاء  ،2013/3/13ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى5/17304 /2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
جعفر محمد علي محمد الأعرج

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة جعفر محمد علي محمد الأعرج،
رقمه ال�شخ�صي  .670050903فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه
�أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على
كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الأربعاء  ،2013/3/20ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى6/18024/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
�سويد �سعد العميري

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دع��وى تركة �سويد �سعد العميري ،رقمه
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ال�شخ�صي  .470004681فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على
كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الإثنين  ،2013/3/18ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى6/17181/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
فاطمة محمد يحيى

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفاة فاطمة محمد يحيى،
رقمها ال�شخ�صي  .380018152فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه
�أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على
كل من في ذمته دين للمتوفاة المذكورة �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى8/17244/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
�صالح �سعيد مهنا الكعبي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى �صالح �سعيد مهنا الكعبي،
رقمه ال�شخ�صي  .690404484فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه
�أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على
كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.
رقم الدعوى4/17134/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
محمد فاروق عبدال�صمد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد فاروق عبدال�صمد،
رقمه ال�شخ�صي  .860116948فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه
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�أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على
كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى9/9443/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
محمد علي �صالح عبداهلل علي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد علي �صالح عبداهلل
علي ،رقمه ال�شخ�صي  .860804291فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق
عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما
�أنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة
جل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى4/9535/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
عبدالعزيز ح�سن �أحمد الحداد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى عبدالعزيز ح�سن �أحمد
الحداد ،رقمه ال�شخ�صي  .530121131فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية
حقوق عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه،
كما �أن��ه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت
المحكمة جل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى1/17371/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
محمد عبدعلي علي ح�سن طبق

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد عبدعلي علي ح�سن
طبق ،رقمه ال�شخ�صي  .550117180فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق
عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما
�أنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة
جل�سة الأربعاء  ،2013/3/20ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى9/17994/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
�أحمد يو�سف �أحمد محمد الذوادي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى �أحمد يو�سف �أحمد محمد
ال��ذوادي ،رقمه ال�شخ�صي  .871100479فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية
حقوق عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه،
كما �أن��ه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت
المحكمة جل�سة الأحد  ،2013/3/10ليعلم.

                       رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى9/2855/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
بيتر لي كيت

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأول���ى عن فتح دع��وى تركة المتوفى بيتر لي كيت رقمه
ال�شخ�صي  .390402494فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على
كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

                           رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى7/13056/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
عبداالله علي حبيب بوعلي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى عبداالله علي حبيب بوعلي،
رقم ال�شارة  ،10067رقمه ال�شخ�صي  .711204039فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من
يدعي ب�أية حقوق عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا
من تاريخه ،كما �أنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد
حددت المحكمة جل�سة الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

                       رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى 5/7968/2012/02

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .مبنى  315طريق 1705
مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  .903المدعى عليه :جالل عبدالو�صي محمد
ح�سين ،رقمه ال�شخ�صي  .900909846مبنى  1729طريق  4326مجمع  643النويدرات� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  102.400دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س 2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 3/7728/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .مبنى  315طريق 1705
مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  .903المدعى عليه� :إبراهيم ر�ضى علي ح�سين
نا�صر ،رقمه ال�شخ�صي .820106020مبنى  1166طريق  2319مجمع � .643صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  135.888دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 3/7020/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .مبنى  315طريق 1705
مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  .903المدعى عليها :خاتون عبدالر�سول علي
مهنا ،رقمها ال�شخ�صي  .740605135مبنى  320طريق  2902مجمع � 383شقه � .22صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  394.722دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/7738/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .مبنى  315طريق 1705
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مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  .903المدعى عليه :محمد باقر علي عي�سى
محمد ،رقمه ال�شخ�صي  .841001367مبنى  164طريق  3606مجمع � .736صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  115.300دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 8/7734/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .مبنى  315طريق 1705
مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  .903المدعى عليه :عبدالرحيم بالل �سالم
بالل ،رقمه ال�شخ�صي  .770307612مبنى  2569طريق  1055مجمع � .910صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  114.067دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 6/7024/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .مبنى  315طريق 1705
مجمع  317برج الدبلومات ال��دور التا�سع مكتب  .903المدعى عليهOBYDIL HOQUE :
 ،ABUE THAERرقمه ال�شخ�صي  .840432410مبنى  1244طريق  2421مجمع � .324صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  170.634دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 1/7987/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .مبنى  315طريق 1705
مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  .903المدعى عليه،annaliza catapat lazaro :
رقمه ال�شخ�صي  .770162150مبنى  72طريق  805مجمع .308

201

202

العدد - 3099 :الخميس  11أبريل 2013

�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  464.077دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 1/7987/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �شعيب .مبنى  683طريق  2811مجمع
� 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه :محمد علي محمد علي ال��م��ال��ود ،رقمه ال�شخ�صي
 .850903947مبنى  303طريق  1511مجمع � .815صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 123.690
دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 4/7641/2012/02

                   قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء �آل م�ساعد .مبنى  683طريق 2811
مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه ،JOHN EDWARD PRICE JR :رقمه ال�شخ�صي
 .730458431مبنى  1مجمع � 342شارع الجفير� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 100.468
دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 7/7032/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية عزيزة النينون .مبنى  683طريق  2811مجمع
� 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه ،gemma goopio lupiba :رقمه ال�شخ�صي .831124121
مبنى  495مجمع � 340شقة � 5شارع ال�شباب� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  180.996دينار ًا
مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى 7/7032/2012/02
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة النبع التجارية وكيلتها المحامية ريم خلف .طريق  1702مجمع  317مكتب
 403بناية حوراء .المدعى عليه :محمود �شوقي عبدالح�سين ،رقمه ال�شخ�صي .901108367
مبنى  46مجمع � 301شقة � 115شارع عمار بن يا�سر� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 80.573
دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى 4/10183/2012/02
تبليغ بالح�ضور

المدعي :عي�سى فرج �آل بور�شيد وكيلته المحامية �صالحة عي�سى فرج .مكتب  10/9بناية 453
طريق  1518المنامة � 315شارع الل�ؤلل�ؤ .المدعى عليها� :شركة اتحاد الخليج للت�أمين و�إعادة
الت�أمين .بناية ال�شيخه الطابق الأر�ضي مدخل ( )4بنك �صادرات �إي��ران� .صفة الدعوى:
ت�صليح �سيارة مع ر�سوم الدعوى والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى 5/6478/2012/02
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة النبع التجارية وكيلتها المحامية ريم خلف .مكتب  403بناية حوراء طريق
 1702مجمع  317مكتب  .403المدعى عليه :محمد ع��ب��ده ع��ب��داهلل ال��ج��ح��دري (يمني
الجن�سية)� .شقة  43مبنى � 96شارع الق�ضيبية مجمع � .321صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 193.156دينار ًا مع ر�سوم الدعوى والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى 9/6901/2012/02
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �شعيب .مبنى  683طريق  2811مجمع
��� 428ض��اح��ي��ة ال�����س��ي��ف .ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه ،wawan gunawan bn iron sanip :رقمه
ال�شخ�صي� .840827920شقة  1مبنى  1182طريق  831مجمع � .708صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  232.013دينار ًا مع ر�سوم الدعوى والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى 2/7611/2012/02
تبليغ بالح�ضور

المدعي :بنك البحرين الإ�سالمي وكيلته المحامية لولوة العو�ضي .المنطقة الدبلوما�سية بناية
الر�صي�ص الطابق الثامن مكتب  .83المدعى عليه� :أحمد نا�صر �أحمد الجهمي ،رقمه
ال�شخ�صي � .550144200شقة  31طريق  1712مجمع  917بناية  633الرفاع� .صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  3584.535دينار ًا مع ر�سوم الدعوى والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/5/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى 1/13552/2011/02
تبليغ بالح�ضور

ال��م��دع��ي� :ستي بنك وكيله المحامي ف��ري��د ح�ساني .مكتب  408ب��رج ال�صقر المنطقة
الدبلوما�سية .المدعى عليه� :أندرا بهادر ثابا مغار ،رقمه ال�شخ�صي � .750829940شقه11
مبنى  680طريق  2411الفاتح � .324صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2231.050دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الإثنين  2013/5/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى 3/12805/2011/02
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .مبنى  315طريق 1705
مجمع  317برج الدبلومات ال��دور التا�سع مكتب  .903المدعى عليهaida haniye amar :
 ،abackeرقمه ال�شخ�صي � .711231826شقه 34مبنى  86طريق �أم الح�صم مجمع � .337صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  253.100دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الإثنين  2013/5/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى 4/13525/2011/02
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .مبنى  315طريق 1705
مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  .903المدعى عليه :محمد جلود محمد ،رقمه
ال�شخ�صي  .860210235العنــوان :مبنى  1421طريق  4428مجمع � .944صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  813.088دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الإثنين  2013/5/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى 4/9588/2012/02
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .مبنى  315طريق 1705
مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  .903المدعى عليها :وفاء يو�سف طه مح�سن،
رقمها ال�شخ�صي  .771205961مبنى  603طريق  3515مجمع � 335شقة � .11صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  286.482دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الإثنين  2013/5/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 4/13542/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .مبنى  315طريق 1705
مجمع  317برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  .903المدعى عليه،bernardita callejo palino:
رقمه ال�شخ�صي  .650808819مبنى  891طريق  724مجمع � .307صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  260.160دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الإثنين  2013/5/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 4/835/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة اليت �سبيد ،وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليها :مجموعة
الحياة� .صفة الدعوى طلب مبلغ قدره  1106/709دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
الإثنين  2013/5/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 7/825/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين وكيلتها المحامية دعاء الم�ساعد .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة جا�سم محمد
جا�سم عياد� .صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  2324/216دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
الإثنين  2013/5/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى 6/1028/2012/02

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليها� .chanel :صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  55/983دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
الإثنين  2013/5/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/823/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة اليت �سبيد ،وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة
مركز ن��ادر لالت�صاالت� .صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  745/242دي��ن��ار ًا م��ع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
الإثنين  2013/5/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 4/804/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري .المدعى عليه :فرج �أحمد فرج
�أحمد ،رقمه ال�شخ�صي � .830806202صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  465/841دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
االثنين  2013/5/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/838/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبد الكريم التويجري .المدعى عليها� :شركة
راند �ستارالريادة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  479/170دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
االثنين  2013/5/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم اال�ستئناف7/1068/2011/03 :
رقم الدعوى5/9461/2009/02 :
تبليغ بالح�ضور

الم�ست�أنفين :كامراج كوالندها نيل وغيره وكيلتهم المحامية هدى �سعد /المحاكم  -مكتب
المحامين .الم�ست�أنف �ضدها :ال�صفقة للمقاوالت  /ل�صاحبتها لطيفة محمد ابراهيم ،مجهولة
العنوان .الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إلغاء الحكم الم�ست�أنف مجدد ًا في الدعوى ب�إلزام
الم�ست�أنف �ضدها ب���أن تدفع للم�ست�أنفين م�ستحقاتهم العمالية واحتياطي ًا توجيه اليمين
الحا�سمة الى الم�ست�أنف �ضدها ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضدها الم�صروفات والر�سوم و�أتعاب
المحاماة عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف �ضدها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/20ليعلم          .

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية

رقم اال�ستئناف4/2906/2012/03 :
رقم الدعوى2/7574/2009/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :معر�ض الكويت ل�صاحبه يو�سف ر�ضي �آل ر�ضي ،عنوانه :بوا�سطة وكيله المحامي
ح�سن علي ر�ضي /المحاكم – مكتب المحامين .الم�ست�أنف �ضده الأول :ف��ادي ع�صام
�شمي�ساني ،عنوانه :بوا�سطة وكيله المحامي ر�شاد ال�شوربجي /المحاكم – مكتب المحامين.
الم�ست�أنف �ضدها الثانية� :شركة الطاقة الخ�ضراء ،عنوانه :مبنى  865طريق  115المنطقة
ال�صناعية مجمع � 601سترة .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ال�ستيفائه الأو�ضاع
القانونية المقررة ،وفي المو�ضوع� :أ�صلي ًا :الغاء الحكم الم�ست�أنف فيما ق�ضى به برف�ض طلب
نقل ملكية ال�سيارة مو�ضوع الدعوى للم�ست�أنف والق�ضاء مجدد ًا بنقل ملكيتها له .واحتياطي ًا:
تعديل الحكم الم�ست�أنف و�إل��زام الم�ست�أنف �ضدهما بالت�ضامم ب�إعادة المبلغ الم�ستلم من
الم�ست�أنف قدره  3500/-دينار مع الفائدة القانونية بواقع  %10من تاريخ المطالبة وحتى
ال�سداد التام ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضدهما الت�ضامم بالر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى للم�ست�أنف �ضدها الثانية بالح�ضور بنف�سها �أو
بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى
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رقم اال�ستئناف3/1458/2012/09 :
رقم الدعوى3/10101/2008/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفون :ورثة دي��وان �صاحب ال�سمو الملكي الأمير محمد بن �سلمان �آل خليفة وكيلهم
المحامي فريد غازي جا�سم رفيع .الم�ست�أنف �ضده الأول� :سيد طالب �شبر ها�شم .الم�ست�أنف
�ضده الثاني :زهير محمد كاظم .الم�ست�أنف �ضده الثالث :م�سلم جمعة .طلبات اال�ستئناف:
قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إلغاء الحكم الم�ست�أنف ،وتعديل الحكم الم�ست�أنف ،و�إحالة الدعوى
للتحقيق ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضدهم بالم�صروفات والر�سوم ومقابل �أتعاب المحاماة على
درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها �أو من ينوب عنها
بالح�ضور لجل�سة .2013/4/14

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف1/03127/2012/03 :
رقم الدعوى7/10257/1011/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة� :شركة نما الدولية العقارية ذ.م.م وكيلتها المحامية مها مح�سن جابر ،العنــوان:
مكتب رقم  – 62برج الر�صي�ص – الطابق  6المنطقة الدبلوما�سية ,الم�ست�أنف �ضدها� :إيمان
�أحمد عبدالعزيز حاجي ،العنوان� :شقة  34مبنى  454طريق  1019مجمع  210المحرق.
طلبات اال�ستئناف :عدم قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وفي المو�ضوع �إلغاء حكم محكمة �أول درجة،
�إلزام الم�ست�أنف �ضدها بالم�صروفات على درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الأحد  ،2013/4/14ليعلم.

رقم الدعـوى9/4615/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي� :سهيل �أختر وكيله المحامي عي�سى فرج بور�شيد .المدعى عليها :التطور لمقاوالت
البناء� .صفـة الدعــوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى العمالية للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها لجل�سة الخمي�س  ،2013/3/28ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى العمالية الأولى
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رقم الدعـوى2/10913/2009/02 :

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :يو�سف م�صطفى محمد المال وكليه المحامي يون�س زكريا يون�س ح�سن .المدعى
عليها الأولى :هويدة �أحمد عبداهلل �أحمد ،مجهولة العنوان� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى
عليها الأول��ى بدفع مبلغ ق��دره  500/-دينار م�ضاف ًا �إليه ر�سوم الدعوى وقدرها 33/500
دينار ًا.
حكمت المحكمة وقبل الف�صل في المو�ضوع ب�إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعي بكافة طرق
االثبات القانونية بما فيها �شهادة ال�شهود اال�ضرار التي لحقت به جراء ا�ستيالء المدعى
عليهما على مبالغ منه وتقدمهما ب�سند تنفيذي �ضده بعد تح�صلهما عليه بطرق احتياليه وفق
ما جاء بالحكم الجنائي ال�صادر في الدعوى  7743/2009/7وا�ستئنافها  2010/182ومقدار
التعوي�ض الجابر لتلك اال�ضرار ،و�صرحت للمدى عليهما النفي بذات الطرق وحددت جل�سة
 2013/3/21لبدء التحقيق على ان ينتهي خالل ثالثة ا�شهر من تاريخ بدئه وعلى طرفي
التداعي اعالن �شهودهم لتلك الجل�سة وندبت ال جراء التحقيق ع�ضو ي�سار الدائرة ولرئي�س
الدائرة ندب غيره عند االقت�ضاء و�أبقت الف�صل في الم�صروفات لحين الف�صل في المو�ضوع
وعلى قلم كتاب المحكمة اعالن منطوق الحكم لمن لم يح�ضر من الخ�صوم جل�سة النطق به.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها الأولى المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الخمي�س  ،2013/4/4ليعلم.

رقم الدعوى8/956/2013/02:

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة او�سكار لت�أجير ال�سيارات وكيلتها المحامية �سناء بوحمود /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد ف�ضل علي �سالم المزروعي ،العنوان :غرفة  312مبنى 387
طريق  1912مجمع � .319صفة الدعوى :الحكم ب�إلزام المدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا
قدره  333/-دينار ًا مع الفائدة بواقع  %10من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والزامة
بالر�سوم والم�صاريف ومقابل اتعاب المحاماة                       .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�ساد�سة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/20لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعـوى9/9594/2012/02 :

            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�ساد�سة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعـية :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد .المدعى عليه� :سامر

العدد - 3099 :الخميس  11أبريل 2013

يو�سف �صالح �أبوزياد ،العنوان :فيال  1652طريق  3338الرفاع � .933صفـة الدعــوى� :إلزام
المدعى عليها بدفع مبلع قدره  6937/100دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه
�أو بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/16ليعلم.

رقم الدعـوى5/1944/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :ح�سن محمد زين العابدين زين العابدين وكليه المحامي �أحمد عبداهلل �أحمد
ال�شمالن .المدعى عليه� :إبراهيم �إ�سحاق عبدالرحمن �إ�سحاق ،العنوان :فندق جولدن فليب
البحرين مبنى  5طريق  339مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعي
عليه بدفع مبلغ قدره  100.000/-دينار بالإ�ضافة الى ر�سوم الدعوى وقدرها 2096/500
دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه
�أو بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/10ليعلم.

رقم الدعـوى1/5284/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :بنك البحرين والكويت وكيلته المحامية زينات عبدالرحمن المن�صوري .المدعى
عليه :بدر علي حمد قريني�س ،العنوان :فيال  3744طريق  457مجمع  1254مدينه حمد� .صفـة
الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  6165/467دينار ًا م�ضافا الية ر�سوم الدعوى
وقدرها .226/500
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/10ليعلم.

الدعوى رقم9/11564/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :زهير عبداهلل نا�صر ،رقمه ال�شخ�صي  ،810114666العنــوان :مبنى
 104طريق  56مجمع � .758صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1028/251دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الخمي�س  2013/3/28لنظر الدعوى ،ليعلم.

                    قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى4/11558/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيله المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .ال��م��دع��ى عليها :ن���ورة �سلمان اب��راه��ي��م ،رقمها ال�شخ�صي ،750108720
العنــوان :مبنى  763طريق  718مجمع � 107شقة � .12صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ قدره
 261/889دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الخمي�س  2013/3/28لنظر الدعوى،

                قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى6/17455/2012/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

المدعي :محمد �أنوار بوا�سطه وكياله المحاميان عي�سى فرج بور�شيد و�صالحة عي�سى بور�شيد.
المدعى عليها :الواحد لمقاوالت البناء ل�صاحبتها  /مريم عبدالجبار ح�سن الحمر.الطلبات:
-1االجور المت�أخرة اعتبارا من  2012/8/1/ولغايه 2012/11/6/مبلغ وقدره 443/333
دينار ًا ،وبدل مكاف�أة نهاية الخدمة عن فترة عمله مبلغ قدره  639/999دينار ًا ،والتعوي�ض عن
ال�ضرر المت�أخر في �سداد الرواتب ،والتعوي�ض عن انهاء عقد العمل وترك تقديره للمحكمة
المخت�صة ،وبدل الإجازة ال�سنوية مبلغ ًا قدره  585/833دينار ًا ،وم�صاريف عودة المدعي �إلى
بلده ،وا�سترجاع جواز ال�سفر الخا�ص بالمدعي ،وبدل �ساعات العمل الإ�ضافية �ساعات �إ�ضافية
لي ًال ،ومبلغ قدره  100دينار والزام المدعي عليها بتقديم �أ�صل ك�شوفات العمل طبق ًا لل�صورة
ال�ضوئية المقدمة بالئحة الدعوى ا�ستنادا لن�ص المادة ( )21من قانون االثبات.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها �إذا لم
تح�ضر �أو تعين وكي ًال ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  2013/3/19ف�إن المحكمة �سوف
ت�سير بحقه ح�ضوري ًا ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية العمالية الثانية
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رقم الدعوى8/10696/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :إليت لت�أجير ال�سيارات وكيلها المحامي علي جعفر الجبل .المدعى عليه :عزيز داود
�سلطان عبداهلل الخاطر ،العنوان :فندق �إليت جراند طريق  2845مجمع � 428ضاحية ال�سيف.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  200/-دينار مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب
المحاماة.
      لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
للح�ضور لجل�سة الثالثاء  2013/3/26موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى4/1462/2013/14 :
تبليغ بطريق الن�شر

المدعية :فاطمة ح�سن علي (بحرينية الجن�سية) ،رقمها ال�شخ�صي  .820819980المدعى
عليه :را�شد محمد �سعيد عبداهلل (قطري الجن�سية) ،رقمه ال�شخ�صي  .741240084مو�ضوع
الدعوى :نفقة وبدل �سكن.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الأولى الم�ستعجلة للمدعى عليه المذكور ب�أنه
�إذا لم يح�ضر في جل�سة الثالثاء � 2013/5/7أو يوكل من ينوب عنه بالح�ضور ف�إن المحكمة
�سوف ت�سير بحقه ح�ضوري ًا بما يق�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى ال�شرعية ال�سنية الم�ستعجلة
رقم الدعوى6/522/2013/14 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية الأولى� :أمينة ح�سن عبداهلل ح�سن ميدان ،رقمها ال�شخ�صي  .690058543المدعية
الثانية :نرج�س عبداهلل محمد ميدان ،رقمها ال�شخ�صي  ،940212560عنوانهما :بوا�سطة
وكيلتهما المحامية انت�صار محمد مح�سن محمد الع�صفور .المدعى عليه :عبداهلل محمد
ميدان� ،سجل مدني �( 1011324140سعودي الجن�سية) ،مجهول العنوان .مو�ضوع الدعوى:
�إ�سقاط والية تزويج.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى (الدائرة الجعفرية) للمدعى عليه المذكور ب�أنه
�إذا لم يح�ضر �أو يعين وكي ًال ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة يـوم االثنين  ،2012/4/1ف�إن
المحكمة �سوف ت�سير بحقه غيابي ًا بما يق�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى ال�شرعية الجعفرية الأولى
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رقم الدعوى6/17052/2012/02 :
تبليغ بطريق الن�شر
المدعيان :فاروق مال عبدالب�شر ومحمد خور�شيد عالم وكيلهما �أحمد ح�سن العماري .المدعى
عليها :مقاوالت  2080ل�صاحبها� :أحمد عبدالرحمن العو�ضي .الطلبات� :إلزام المدعى عليه
ب�سداد �أجوره المت�أخرة من  2011/11/1وحتى  2012/5/31بواقع  90دينار ًا �شهري ًا ،و�إلزام
المدعى عليها ب�سداد بدل المكاف�أة عن كامل فترة عمل المدعي الثاني والتي امتدت من
 2011/7/1وحتى  2012/5/31عن راتب قدره  90دينار ًا �شهري ًا �إعما ًال لن�ص المادة ()116
عمل لعام  ،2012و�إلزام المدعى عليها ب�سداد بدل الإجازة عن كامل الفترة عمله لدى المدعي
عليه والتي امتدت  2011/7/1وحتى  2012/5/31عن راتب قدره  90دينار ًا �شهري ًا �إعما ًال
لن�ص المادة ( )58عمل لعام  ،2012وتعوي�ض المدعي الثاني عن ت�أخير الرواتب والف�صل
التع�سفي �إعما ًال لن�ص المادة ( )104و ( )111من قانون العمل لعام  ،2012و�إلزام المدعى
عليها بتذكرة �سفر المدعي الثاني �إلى موطنه ،و�إلزام المدعى عليها بت�سليم المدعي الثاني
جواز �سفره ،و�إلزام المدعى عليها بالر�سوم والم�صاريف و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها �إذا لم
تح�ضر �أو تعين وكي ًال ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  2013/3/19ف�إن المحكمة �سوف
ت�سير بحقه ح�ضوري ًا ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية العمالية الثانية
رقم الدعوى5/16055/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية زي��ن��ب �إب��راه��ي��م /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :ح�سن عبدالعزيز زين العابدين ،رقمه ال�شخ�صي ،880522305
العنــوان :مبنى  1039طريق  539مجمع � .405صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  302/900دينار
مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/4/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                     قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى7/5653/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :علي عبا�س ،رقمه ال�شخ�صي  ،770831966العنــوان :فيال  13مدخل
� 32شارع  6مجمع  1002الج�سرة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  1497/008دينار ًا مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/4/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

                        قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى9/5651/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي:البنك االهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى ابراهيم محمد المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد رفيق جو�ش محمد ،رقمه ال�شخ�صي ( 760729050هندي
الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  487طريق  3417مجمع 634المعامير� .صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  1068/719دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/4/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/9230/2011/02 :

      قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد ،توكيل ر�سمي خا�ص
رقم  ،2009998العنــوان :مكتب رقم  – 403الطابق الرابع – مبنى برج الدبلومات  /المنطقة
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة .ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه� :أح���م���د ���س��ع��د اهلل م��ح��م��د ح��ن��ت��ي��ره ،رق��م��ه ال�شخ�صي
( 670639290م�صري الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  104مبنى  51طريق  4003مجمع 340
الجفير� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3152/617دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم 2013/04/14م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى8/11111/2011/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :سيتي بنك وكيله المحامي فريد عبداهلل ح�ساني ،العنــوان :مكتب  408برج ال�صقر/
ال��م��ن��ط��ق��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة .ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه :ف��ي�����ص��ل م��ح��م��د ال��ع��زي��م ،رق��م��ه ال�شخ�صي
 ،470207850رقم الجواز�( AD967411 :أ�سباني الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  55مبنى 605
طريق � 1011سناب�س � .410صفة الدعوى :طلب مبلغ وقدره  3613/000دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/4/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/10633/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
تبليغ بالح�ضور

ال���م���دع���ي���ة��� :ش��رك��ة ك���ري���دي م��اك�����س وك��ي��ل��ت��ه��ا ال��م��ح��ام��ي��ه ن��ب��ي��ل��ة ال���م���اج���د .المدعى
عليه(VELAYUDHAN RAVI :هندي الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  517طريق  3711مجمع
� .337صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1158/283دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/4/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/6804/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :منوهارن باالنياندي ،رقمه ال�شخ�صي  ،641128983العنــوان :منزل
 381طريق  2714مجمع  327العدلية� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1004/437دنانير مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى ال�سابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2013/4/14لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى7/11680/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وتمثالها المحاميتان �سو�سن جعفر المدفعي ونوال
�أحمد عبدالعزيز ،العنوان :بناية  257طريق  1704مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية .المدعى
عليه :مطعم ال�سمر ،العنوان� :شقة  101مبنى  141طريق  28مجمع � .408صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  1181/709دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة .
     لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو
بوكيل عنها لجل�سة يوم الثالثاء  2013/3/26موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى9/10575/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعي :عبدالح�سين �أحمد �سلمان را�شد محمد وكيله المحامي عبدالجليل الخنيزي .المدعى
عليه� :أيمن يو�سف محمد �أبو الحالوة ،العنوان� :شقة  21مبنى  200طريق  204مجمع .302
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1265/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب
المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة يوم الإثنين  2013/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى3/11164/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبدالمهدي ح�سن عبداهلل الروي�ش وكيله المحامي جا�سم �سرحان .المدعى عليه:
محمد جعفر زهير خليل ،العنــوان منزل  4طريق  573مجمع � .705صفة الدعوى� :إلزام
المدعى عليه ب�سداد مبلغ  6000دينار م�ضاف ًا �إليه الفائدة القانونية بواقع  %10من تاريخ
المطالبة وحتى ال�سداد التام.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية
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رقم الدعوى5/10563/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور
المدعية� :شركة جلوبال للكيماويات ذ.م.م وكيلها المحامي عبدالجليل الخنيزي .المدعى
عليها :ور�شة باب الخير للنجارة ل�صاحبها ال�سيد م�صطفى عي�سى �أحمد محمد ،العنوان:
مبنى  1789طريق  433مجمع � 704سلماباد� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1631/-دينار ًا
مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو
بوكيل عنها لجل�سة يوم الإثنين  2013/3/4موعد لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى6/13852/2010/02 :
تبليغ بالح�ضور
المدعية � /شركة �سوبر فودز ل�صاحبها حميد عبدعلي عي�سى �آل نوح وكيلها المحامي حميد
علي المال .المدعى عليها :الأم��ل لت�سويق المواد الغذائية والمنظفات ل�صاحبها �إبراهيم
مبارك �إبراهيم بن تركي� .صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  274/100دي��ن��ار ًا مع الر�سوم
والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
     لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليها المذكورة ب�إعادة الدعوى
للمرافعة وحددت جل�سة يوم الإثنين  2013/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى3/10015/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور
المدعي :رام دا�س ن��ادر ،رقمه ال�شخ�صي  ،760726264العنوان :مبنى� 95شقة � 26شارع
ال�سويفية ،المدعـى عليها :ال�شروق للمقاوالت والمظالت ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى:
مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الأربعاء
 2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية
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رقم اال�ستئناف5/1914/2011/03 :
رقم الدعــــوى   6/1833/2009/02 :
تبليغ بالح�ضور

الم�ست�أنفان  :منديب كومار وامارجيت �سنج وكيلهما المحامي عي�سى فرج بور�شيد /المحاكم
 مكتب المحامين .الم�ست�أنف �ضدها :بحر الخليج للمقاوالت ،مجهولة ،العنوان .الطلبات:قبول اال�ستئناف �شك ًال لتقديمه في الموعد القانوني ،وفي المو�ضوع بتعديل الحكم الم�ست�أنف،
وت�ضمين الم�ست�أنف �ضدها الر�سوم والم�صاريف و�أتعاب المحاماة ،واحتياطي ًا توجيه اليمين
الحا�سمة بال�صيغة الوارد �أعاله.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف �ضدها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/6ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية الثالثة
رقم اال�ستئناف                  5/3131/2011/03 :
رقم الـــدعوى6/1759/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

الم�ست�أنف :ال�سفير للكمبيوتر وكيلته المحامية وجيهة حمد /المحاكم  -مكتب المحامين.
الم�ست�أنف �ضده� :صالح محمد علي الثمنة ،مجهول العنوان .الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال،
والغاء الحكم المطعون فيه مجدد ًا للم�ست�أنف بكافة طلباتها.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف عليه المذكور بالح�ضور
بنف�سه �أو بوكيل عنه لجل�سة  ،2013/3/6ليعلم .

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية الثالثة
رقم اال�ستئناف9/2839/2011/03 :
رقم الدعوى8/1067/2010/02 :
تبليغ بالح�ضور

الم�ست�أنف :محمد ا�سلم محمد يعقوب وكيله عي�سى بور�شيد /المحاكم  -مكتب المحامين.
الم�ست�أنف �ضدها :م�ؤ�س�سة ال�ضمائر للنق�ش والحجارة ،مجهولة العنوان .الطلبات :قبول
اال�ستئناف �شك ًال ،والمو�ضوع ب�إلغاء الحكم المحكمة �أولى درجة ،وروا تب مت�أخرة  ،وفرق
رواتب �شهر يونيو ،2010وبدل االجازة ال�سنوية ،ومكاف�أة نهاية الخدمة ،و بدل اجازة مر�ضية،
والتعوي�ض عن �سداد الرواتب ،وتذكرتي �سفر ،ومنح �شهادة خدمة ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضدها
بالر�سوم و�أتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف �ضدها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/6ليعلم                        .

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية الثالثة
رقم اال�ستئناف4/1304/2012/03 :
رقم الدعــوى5/5520/2010/02 :
تبليغ بالح�ضور

الم�ست�أنف :ال��دار للإلكترونيات وكيله وجيهة علي عبدالح�سين حمد /المحاكم  -مكتب
المحامين .الم�ست�أنف �ضده :مح�سن م�سعد �أحمد البناء ،مجهول العنوان .الطلبات :قبول
اال�ستئناف �شك ًال ،وف��ي المو�ضوع ب�إلغاء الحكم الم�ست�أنف ،و�إل���زام الم�ست�أنف �ضدها
بالم�صاريف الر�سوم واتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف �ضده المذكور بالح�ضور
بنف�سه �أو بوكيل عنه لجل�سة الخمي�س  ،2013/3/7ليعلم.

رقم اال�ستئناف7/661/2012/3 :
رقم الدعوى4/7613/2011/2 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية الثالثة
تبليغ بالن�شر

الم�ست�أنف �إبراهيم باقر جا�سم ر�ضي وكيلته المحامية �شهناز على عبداهلل .الم�ست�أنف
�ضدهما� -1 :شركة جلف انترنا�شونال انفن�ستمنت�س ،العنوان �شقة  1004طريق  4626مبنى
 1459مجمع  -346المنامة -2 .م�صطفى �أحمد نا�صر ال�شيخ نا�صر وكيله المحامي علي �أحمد
العريبي /المحاكم  -مكتب المحامين .الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وتعديل الحكم
الم�ست�أنف والق�ضاء بالزام الم�ست�أنف �ضدهما بالت�ضامن والت�ضامم بالمبلغ المق�ضي به امام
محكمة �أول درجة مع �إلزام الم�ست�أنف �ضدهما الم�صاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي
التقا�ضي.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها الأولى المذكورة
ب�أنه �إذا لم تح�ضر �أو تعين وكي ًال ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الإثنين  2013/4/1فان
المحكمة �سوف ت�سير بحقها ح�ضوري ًا ،ليعلم.

                                     رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الثانية
رقم الدعـوى8/1442/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور
المدعي ABDUL MAJEETH SAHIB SAHIB MOHIDEEN :وكليه المحامي ح�سين عقيل
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يو�سف �أحمد الح�سن .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة الكبي�سي للمقاوالت .مجهولة العنوان� .صفة
الدعوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  10198/000دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة   بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/4/1ليعلم.

رقم الدعـوى9/5326/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :حبيب ح�سن حبيب محمد وكليه ح�سن حبيب ح�سن محمد .المدعى عليها :ال�شركة
ال�سوي�سرية البحرينية العقارية ،ل�صاحبها ح�سين علي عبد اهلل �سموم ،مجهول العنوان� .صفـة
الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  31060/000دينار ًا
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة   بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/4/1ليعلم.

رقم الدعـوى6/12501/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعية :م�ؤ�س�سة التكوير للمقاوالت وكيلتها المحامية حوراء عبدالنبي ح�سن علي الحداد.
المدعى عليه الأول� :سنيور للمقاوالت .المدعى عليه الثانيMUHAMMED IQBAL :
 ،ALAMBETH PUTHIYA PUTHIYA POKKERمجهول العنوان� .صفة الدعوى� :إلزام
المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره  6562/250دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهما المذكورين   بالح�ضور
بنف�سهما �أو بوكيل عنهما لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

رقم الدعـوى9/18840/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :طارق �أحمد عبداهلل محمد الخان وكليه محمد جعفر ميالد عبا�س .المدعى عليه:
عبدالر�سول علي عبداهلل قروف ،مجهول العنوان� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع
مبلغ قدره  8000/000دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور   بالح�ضور بنف�سه
�أو بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

221

222

العدد - 3099 :الخميس  11أبريل 2013

رقم الدعوى7/9802/2012/02 :

                                          تبليغ بالح�ضور
المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :مبنى 315
طريق  1705مجمع  317برج الدبلومات .المدعى عليها :بريدج لحلول التدريب ل�صاحبها فخر
�سعيد عبدالح�سن علي فخر  ،رقمه ال�شخ�صي  ،660021501العنوان :مبنى  373طريق 7301
مجمع � .381صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  396/032دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/4/15لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                              قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعـوى5/11992/2011/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :ح�سين باقر حبيب �أحمد وكيله المحامية  :ال�شيخة �سلوى بنت �أحمد �آل خليفة.
المدعى عليها� :شركة جلف انترنا�شيونال انف�ستمنت ���ش.م.ب مقفلة ،العنوان� :شقة 1004
طريق  4626مبنى  1459مجمع � .346صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره
 40250/000دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

رقم الدعوى1/2583/2004/ 02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

بيع بالمزاد العلني

تعلن المحكمة ال�صغرى الثانية عن و�ضعها للبيع بالمزاد العلني العقار الم�سجل تحت.1 :
الوثيقة العقارية رق��م  69062بموجب المقدمة رق��م  1991/4343ب�سعر �أ�سا�سي قدره
 150174/دينار ًا (مائة وخم�سون �ألف ومائة و�أربعه و�سبعون دينار).والآيلة ملكيته لكل من عبدالعزيز عيد �آدم وغيره.
ل��ذا فـ�إن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء �أو المزايدة �أن يراجع ال��دالل يو�سف
المحميد .على هاتف رقم � 39905026أو قلم كتاب المحكمة على �أن يبد�أ المزاد بالأ�سعار
المذكورة �أعاله وقد حددت المحكمة جل�سة الأربعاء  2013/4/10لبدء المزايدة ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى الثانية
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رقم الدعوى7/9802/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :مبنى 315
طريق  1705مجمع  317برج الدبلومات .المدعى عليه :عبداهلل �سالم كريم ال�شرعة ،رقمه
ال�شخ�صي  ،760312877العنــوان :مبنى  211طريق �شارع ولي العهد مجمع � .928صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  217/866دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/4/15لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                           قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى9/9572/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :مبنى 315
طريق  1705مجمع  317برج الدبلومات .المدعى عليه، MARTINO VANDON PEPLES :
رقمه ال�شخ�صي  ،840546700العنــوان :مبنى  1طريق الجفير   مجمع � .342صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  519/972دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/4/15لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                           قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى1/9898/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :مبنى 315
طريق  1705مجمع  317ب��رج الدبلومات .المدعى عليه� :أحمد با�سم علي موحان حبيب
ال�صالح ،رقمه ال�شخ�صي  ،910907129العنــوان :مبنى  472طريق  119مجمع � .801صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  253/715دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/4/15لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                         قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
الدعوى رقم 9/9748/2012/02
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :مبنى 315
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طريق  1705مجمع  317برج الدبلومات .المدعى عليه:
 ،BUSAالعنــوان :مبنى  3686طريق    473مجمع � 304شقة � .64صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  242/101دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/4/15لنظر الدعوى ،ليعلم .
DOMINADOR JR RINCONADA

                                          قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى4/9793/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،العنــوان :مبنى 315
طريق  1705مجمع  317برج الدبلومات .المدعى عليه :عمار عبداالمير علي ،رقمه ال�شخ�صي
 ،891207660العنــوان :مبنى  2440طريق    163مجمع � .701صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 260/727دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/4/15لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                    قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعـوى8/14554/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة ديكو البحرين وكليه المحامي زياد روفان قيومجي .المدعى عليها :مجموعة
نور البحرين للتجارة الدولية ،مجهول العنوان� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ
قدره  34620/824دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

رقم الدعوى8/3470/2013/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضور

المدعــي :م�صنع �آل عبا�س لإنتاج البالط بوا�سطة وكيله علي محمد علي ال�سماهيجي ،العنوان:
م��ك��ت��ب  74ب��ن��اي��ة ع��ال��ي��ة  -322ال��ط��اب��ق ال�����س��اب��ع ال��م��ن��ط��ق��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة .المدعى
عليه ،SAYATHALI MUSTAFA :رقمه �شخ�صي  ،780644263العنوان :بوا�سطة ال�سفارة
الهندية مبنى  182طريق  2608مجمع � .326صفة الدعوى :مطالب عمالية.
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بناء على قرار قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية ال�صادر بتاريخ  2013/4/2والمت�ضمن �إعالن
المدعى عليه المذكور �أعاله  ،لذا تعلن �إدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه ب�أنها قد حددت
اجتماع في الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعـوى1/17399/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

قا�ضي �إدارة الدعوى العمالية

المدع ــي :ر�سول عبداهلل طه الحداد وكليه المحامي فا�ضل عبا�س علي ال�سواد .المدعى عليه
الأول ،SURAJ SAJEEV MENON :مجهول العنوان� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع
مبلغ قدره  9175/500دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه  االول المذكور بالح�ضور
بنف�سه �أو بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/4/1ليعلم.

رقم الدعـوى9/14147/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة اليت فا�سيلتي مانجمنت وكيلتها المحامية ال�شيخة �سلوى بنت �أحمد �آل
خليفة .المدعى عليه :كانار وجلو كون�ستانتين ،مجهول العنوان
�صفـة الدعــوى� :إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدرةه  5450/400دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه
�أو بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/26ليعلم.

رقم الدعـوى5/1849/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :علي عبدالقادر محمد المير وكيله المحامي خالد جمال علي مال اهلل .المدعى عليه:
انيتا ديونيال اليوتيريو الكانيلو ،العنوان :مبنى  216طريق  855مجمع  608واديان � -سترة.
�صفـة الدعــوى� :إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره  3466/500دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/4/1ليعلم.

رقم الدعوى7/13370/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة برايميديا انترنا�شيونال وكيلتها المحامية �سناء بامحرز /المحاكم – مكتب
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المحامين .المدعى عليها :خدمات الق�صيبي التجارية المتحدة ،مجهولة العنوان� ,صفة
الدعوى :طلب مبلغ  154/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة �أنها حددت جل�سة
الأحد  2013/4/7لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/13763/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :م�ؤ�س�سة الما�ستر لت�أجير ال�سيارات وكيالها المحاميان محمد ال�سيد ويو�سف
الها�شمي /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها� :سارة جمال را�شد عبدالرحمن،
مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  410/-دنانير مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة �أنها حددت جل�سة
الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 3/911/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور
المــدعي� :أحمد جعفر غلوم �صاحب �أ�سواق بابا�سنز بوا�سطة وكيلته المحامية هدى �سعد/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليها :المحطة الحمراء للمواد الغذائية الفلبينية
�صاحبها رنك�س حبيب محمد ،مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 346/590
دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/4/7لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/4645/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :ناجي �سعد علي دهمي�ش بوا�سطة وكيله المحامي �صفوت علي حنفي /المحاكم -
مكتب المحامين .المدعى عليه� :إبراهيم �سيف ناجي �سيف ،رقمه ال�شخ�صي ،820908770
مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  3000/-دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/4/7لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/2190/2010/02:

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعية :هناء علي عبداهلل الدو�سري وكيلها المحاميان ر�شاد ال�شوربجي و ماجده ال�شيخ/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليها� :شادية محمد �سعد عبدالقادر ،مجهولة العنوان.
�صفة الدعوى  -1 /الحكم بالزام المدعي عليه ب�سداد مبلغ قدره  3000/-دينار بحريني مع
الزامة بالم�صاريف ومقابل اتعاب المحاماة         .
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت
جل�سة يوم الثالثاء  2013/3/5لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/579 /2013/02 :

          قا�ضي المحكمة المدنية ال�صغرى ال�ساد�سة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة الخليج لدرفلة الألمونيوم .المدعى عليها� :شركة �صناعة البحرين ،مجهول
العنوان� .صفة الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم

رقم الدعوى2/2012/10766/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :وزارة اال�سكان(ادارة االخدمات اال�سكانية) وكيلتها نوال عبداللطيف ومنال جمعة،
العنوان :ق�سم ال�ش�ؤون القانونية الطابق الثاني.المدعى عليه :علي ر�ضا محمد حبيب ح�سن،
العنوان� :شقة رقم  11عماره  1115طريق  1534مجمع  .815المو�ضوع :منازعات �إدارية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم

رقم الدعوى 1/11344 /2012/02

             رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة المملكة للطابوق وكيلها المحامي عبداهلل �سهوان .المدعي عليهما :مقاوالت
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عبدالرزاق محمد الكوهجي وعبدالرزاق محمد الكوهجي ،مجهوال العنوان� .صفة الدعوى:
طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليهما المذكوران بالح�ضور بنف�سهما �أو
بوكيل عنهما وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 4/7929 /2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة النمل للمقاوالت وكيلها المحامي عبدالرحمن الخ�شرم .المدعى عليها:
�شركة رويال كولج لإدارة الفنادق ،مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/15399 /2012/02

         رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى  

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :بنك البحرين للتنمية وكيله المحامي علي كمال الدين .المدعى عليه :با�سم يو�سف
عيد محمد ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعـوى2/17765/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :ف���ؤاد اختر محمد اختر �سجاد وكيله المحامي �أيمن توفيق الم�ؤيد .المدعى عليه
الثاني :يون�س محمد ميان ملك ،العنوان :مبنى  232طريق  1509مجمع  815مدينه عي�سى.
�صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ قدره  20000/000دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه الثاني المذكور بالح�ضور
بنف�سه �أو بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

رقم الدعـوى2/3671/2012/14 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعية :فاطمة جبار عبدالجبار (هندية الجن�سية) ،وكيلها المحامي عبدالوهاب كيك�سو،
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العنوان :بناية منطق الطابق الثاني مكتب  26منطقة �سترة �شارع مجل�س التعاون .المدعى
عليه :خالد يعقوب عبداهلل كمال (بحريني الجن�سية) ،مجهول العنوان .مو�ضوع الدعــوى:
الحجر.
لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�سنية الأولى للمدعى عليه المذكور ب�أنه �إذا لم يح�ضر
في جل�سة الإثنين � 2013/4/29أو يوكل من ينوب عنه بالح�ضور ف�إن المحكمة �سوف ت�سير
بحقه ح�ضوري ًا بما يق�ضي به ال�شرع الحنيف ،ليعلم.

رقم الدعـوى9/1746/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�سنية الأولى

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :وزير ال�صحة ويمثله جهاز ق�ضايا الدولة .المدعى عليها� :شركة رابية للتجارة
والزراعة المحدودة ذ.م.م ،العنوان :المبنى  1221المجمع  796الرفاع الغربي � .912صفـة
الدعــوى� :إل��زام المدعى عليها بدفع مبلغ ق��دره  11810/735دنانير بالإ�ضافة �إل��ى ر�سوم
الدعوى وقدرها  336/500دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها   المذكورة بالح�ضور
بنف�سها�   أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/3ليعلم.

رقم الدعوى3/2012/14968/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :م�ؤ�س�سة فورياج لل�سياحة ل�صاحبها محمد ح�سين الهرمي وكيلها المحامي محمد
ح�سين فتيل ،العنوان :بناية حوار( )1الطابق الثاني مكتب  202المنطقة الدبلوما�سية .المدعى
عليه:مركز�سفرياتالمنامة،العنوان:طريق1802الحورةالمنامة.المو�ضوع:مدنية                           .
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/4/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

                           رئي�س المحكمة الكبرى المدنيةالأولى
رقم الدعوى5/417/2013/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة البحرين لإدارة العقارات وكيلها المحامي �صفوت حنفي /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :موهان كومار كاروناكاران ،مجهول العنوان .المو�ضوع :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور �أعاله بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه وقد حددت جل�سة يوم الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعـوى6/7475/2012/02 :

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي :البنك الأهلي المتحد وكيله المحامي عي�سى �إبراهيم محمد �سلمان .المدعى عليه:
جعفر علي عبدالوهاب ح�سن ،العنوان :مبنى  1753طريق  4327مجمع  643النويدرات� .صفـة
الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  12404/414دنانير.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/3ليعلم.

رقم الدعـوى9/11250/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة �سايبر�س جاردن ذ.م.م وكيله المحامي يو�سف زين العابدين زينل ،المدعى
عليها الأولى� :شركة كابري ذ.م.م .المدعى عليها الثالثة :فائزة عبداهلل �أحمد نا�س .المدعى
عليها الرابعة :فريال عبداهلل �أحمد نا�س ،العنوان :محل رقم  12بوابة  1779طريق البديع
مقابة � .509صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره  16632/000دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهما المذكورين بالح�ضور
بنف�سهما �أو بوكيل عنهما لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/3ليعلم.

رقم الدعوى9/14447/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة يو�سف خليل الم�ؤيد و�أوالده وكليها المحامي �أيمن توفيق الم�ؤيد .المدعي
عليهم� :شركة �سنيور للمقاوالت وال�شيخة �أم��ل �إبراهيم محمد �آل خليفة وال�شيخة ح�صة
�إبراهيم محمد �آل خليفة وال�شيخة عائ�شة �إبراهيم محمد �آل خليفة ،العنوان� :شقة  31مبنى
 27طريق  336مجمع  315المنامة� .صفة الدعوى� :إل��زام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره
 39033/500دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعي عليهم المذكورين بالح�ضور
ب�أنف�سهم �أو بوكيل عنهم لجل�سة الثالثاء  ، 2013/4/2ليعلم.

رقم الدعـوى9/14219/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :عي�سى محمد هادي العبا�سي وكيله المحامي  :ح�سن عبا�س حيدر .المدعى عليه
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الثالث :ح�سن جا�سم �سلمان مخلوق ،العنوان :مبنى  1532طريق  542مجمع  1205مدينة
حمد� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  120000/000دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/4/1ليعلم.

رقم الدعـوى1/4569/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعي والمتظلم :عبدالنا�صر ماجد محمد عون وكيله المحامية �سميرة �سلمان علي را�شد.
المدعى عليه والمتظلم �ضده ،SAJID KHAN SAJID :العنوان � :شقة  11مبنى  1228طريق
 3727مجمع  337المنامة� .صفة الدعوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 11547/000
دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/3ليعلم.

رقم الدعـوى4/14668/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة الخليج لت�أجير ال�سيارات وكيله المحامي �سناء محمد قا�سم بوحمود.
المدعى عليه :طالل �إبراهيم ال�ضبيبي ،مجهول العنوان� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعي عليه
بدفع مبلغ قدره  7020/000دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/4/2ليعلم.

رقم الدعوى3/11889/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي� :صائب محمد �إ�سماعيل العلي وكيلته المحامية لولوة العو�ضي /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :مجموعة �شركات �سنيور ،مجهول العنوان ،المو�ضوع  :طلب دين.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها لجل�سة الخمي�س  ،2013/4/4ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى6/8576/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركات عقارات الزياني وكيلته المحامية مي �شويطر /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليها :مجموعة مندكار للتجارة ،مجهول العنوان .المو�ضوع :طلب دين.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الخمي�س  ،2013/4/4ليعلم.

رقم الدعوى 6/14863/2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :ط��ارق ناجي عبدالعليم جابر وكيله المحامي ع��ذال العاكول /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :علي �شهاوي �سالم جمعة ،رقمه ال�شخ�صي  ،691126674مجهول
العنوان ،المو�ضوع  :طلب دين.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/3ليعلم.

رقم الدعوى 8/14764/2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة �إبراهيم خليل كانو وكيله المحامي خليل اديب /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليه� :سرجان من�صور ح�سن �سرحان ،رقمه ال�شخ�صي  ،640602843مجهول العنوان.
المو�ضوع  :طلب دين.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الخمي�س  ،2013/4/4ليعلم.

رقم الدعوى7/285/2013/02:

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :م�ؤ�س�سة الق�صر لت�أجير ال�سيارات ،العنوان :بوا�سطة وكيلة المحامي ح�سن علي
�إ�سماعيل /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه /طريف بدر محمد الخاروف ،العنوان:
منزل  96طريق  2802مجمع  928وادي ال�سيل� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  100/-دينار
وم�صروفات الدعوى واتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�ساد�سة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/3/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 9/3386/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور
المدعية� :شركة عبداهلل �أحمد نا�س للمقاوالت ،العنوان :بوا�سطة وكيله عادل بو علي ,المدعى
عليه :منير �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي  ،711235499مجهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالب
عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة الثالثاء
 2013/4/9لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية
رقم الدعوى 6/5676/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور
المدعي :ر�ضي كاظم �سلمان ،رقمه ال�شخ�صي  ،851104525العنوان :مبنى  419طريق
1407مجمع  .1214الم ـ ـ ــدعى عليها� :شركة مطعم الر�شيد لمطابخ االلمنيوم  ،مجهولة
العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعي عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة 2013/4/8
لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية
رقم الدعوى 1/8626/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور
المدعية :م�ؤ�س�سة التالل ال�سبع للخدمات ،العنوان :بوا�سطة وكيله ح�سن حيدر .المدعى
عليه  :جوكانجام اريعزهكان ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى   :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة الإثنين
 2013/4/8لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية
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رقم الدعوى 8/12534/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور
المدعي :محمد مياه ا�سكان مياه ،رقمه ال�شخ�صي  ،830939318العنوان :بوا�سطة وكيله
المحامي حمد جا�سم �إبراهيم .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة �سندانه للمقاوالت ،مجهولة العنوان.
�صفة الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة 2013/4/8
لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية
رقم الدعوى9/18375/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
�إيمان خليفة ح�سن خليفة المالكي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفاة �إيمان خليفة ح�سن خليفة
المالكي ،رقمه ال�شخ�صي  .831100346فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية
حقوق عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه،
كما �أن��ه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت
المحكمة جل�سة الإثنين  2013/4/1لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
رقم الدعوى3/17692/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
علي ح�سن ميرزا ح�سن علي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى علي ح�سن ميرزا ح�سن
علي ،رقمه ال�شخ�صي  .820203068فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق
عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما
�أنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة
جل�سة الإثنين  2013/4/1لنظر الدعوى ،ليعلم.
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رقم الدعوى7/688/2013/02 :
المو�ضوع :تركة المتوفى
�أحمد محمد �صالح مهدي ال�صفار

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الخام�سة عن فتح دعوى تركة المتوفى �أحمد محمد �صالح
مهدي ال�صفار ،رقمه ال�شخ�صي  .480104700فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي
ب�أية حقوق عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من
تاريخه ،كما �أنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة في �أقرب
فر�صة.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى3/15098/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
عبدالكريم محفوظ �إبراهيم حبيب

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأول��ى عن فتح دع��وى تركة المتوفى عبدالكريم محفوظ
�إبراهيم حبيب ،رقمه �شخ�صي  .560132832فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي
ب�أية حقوق عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من
تاريخه ،كما �أنه على كل من في ذمته دين للمتوفى �أن ي�شعر المحكمة في �أقرب فر�صة .وقد
حددت المحكمة جل�سة الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى4/11382/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
محمد حنيف مير كل

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد حنيف ميركل ،رقمه
ال�شخ�صي  .630415218فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على
كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الأربعاء  2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.
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رقم الدعوى9/13998/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
فوزية عبداهلل �إبراهيم يو�سف

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفاة فوزية عبداهلل �إبراهيم
يو�سف ،رقمها ال�شخ�صي  .540075507فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية
حقوق عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه،
كما �أنه على كل من في ذمته دين للمتوفاة المذكورة �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت
المحكمة جل�سة الأربعاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
رقم الدعوى9/18000/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
محمد عبداهلل �سالم الحوري

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دع��وى تركة المتوفى محمد عبداهلل �سالم
الحوري ،رقمه ال�شخ�صي  ،680202498فعلى كل وارث   للمتوفى المذكور� أو من يدعي ب�أية
حقوق عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه،
كما �أن��ه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت
المحكمة جل�سة الخمي�س  2013/4/4لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى1/18097/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
�سلمان �أحمد �إبراهيم المطوع

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفى �سلمان �أحمد �إبراهيم
المطوع ،رقمه ال�شخ�صي  .490110410فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية
حقوق عليه �أن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه،
كما �أن��ه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت
المحكمة جل�سة الخمي�س  2013 /3/7لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

