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 مجل�س الوزراء

قرار رقم ( )16ل�سنة 2013
بمنح عالوة تعليم �أو ت�أهيل �أو رعاية ذوي الإعاقة

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على المر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة  1982ب�إن�شاء مجل�س الخدمة المدنية،
وعلى قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010والئحته
التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة ،2012
وبنا ًء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قـرر الآتي :
المادة الأولى

تمنح للموظفين القائمين بمهام تعليم �أو ت�أهيل �أو رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة في
المدار�س الحكومية التابعة ل��وزارة التربية والتعليم ومراكز الت�أهيل التابعة ل��وزارة التنمية
االجتماعية ،عالوة �شهرية ت�سمى" عالوة تعليم �أو ت�أهيل �أو رعاية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة "،
ويحدد مقدارها وت�صرف على النحو التالي:
 -1مائة دينار للموظفين بمجموعة الوظائف التعليمية.
 -2خم�سون دينار ًا للموظفين بمجموعة الوظائف العمومية.
وال يجوز الجمع بين العالوة المقررة في هذه المادة و�أية عالوة �أو بدل �آخر مرتبط بطبيعة
عمل الوظائف التي ي�شغلها ه�ؤالء الموظفون.

المادة الثانية

يحدد ديوان الخدمة المدنية الوظائف التي ي�ستحق �شاغلوها �صرف العالوة الم�شار �إليها
في المادة الأولى من هذا القرار و�ضوابط ا�ستحقاقها .

المادة الثالثة

على رئي�س ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به اعتبار ًا من اليوم التالي
لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر بتاريخ 15 :جمادى الأولى 1434ه ـ
المــوافـ ـ ـ ـ ــق 27 :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2013م

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

قرار رقم ( )17ل�سنة 2013
بتعيين مدير ب�شئون الجمارك في وزارة الداخلية

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة ،2012
وعلى المر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2004ب�إعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،
وبنا ًء على عر�ض وزير الداخلية،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُيعين ال�سيد ع��ارف عبد الرحمن فقيه مدير ًا لإدارة الرقابة الداخلية والجودة ب�شئون
الجمارك في وزارة الداخلية.

المادة الثانية
على وزير الداخلي ـ ـ ــة تنفي ـ ــذ هـ ــذا الق ـ ــرار ،و ُيعمل بــه م ــن تاريـ ــخ �صـ ــدوره ،و ُين�ش ــر
ف ــي الجـ ــري ــدة الــر�س ـ ــمية.

								
�صدر بتاريخ15 :جمادى الأولى 1434هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق 27 :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2013م

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

قرار رقم ( )18ل�سنة 2013
بتعيين مدير في وزارة الثقافة

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة ،2012
وعلى المر�س ـ ـ ــوم رق ـ ــم ( )31ل�سنة  2010بتع ـ ــديــل م�سمى وزارة الثقـ ــافـ ــة والإعـ ــالم
و�إن�شاء هيـ ــئة �شـ ــئون الإعالم،
وعلى المر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2010ب�إعادة تنظيم وزارة الثقافة،
وبنا ًء على عر�ض وزيرة الثقافة،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُيعين ال�سيد ه�ش ـ ــام علـ ـ ــوي حم ـ ــزة ال�س ـ ــاك ـ ــن مـ ــديـ ــر ًا لإدارة الت�س ـ ــوي ــق والت ــروي ــج
ال�سـ ـ ــياحـ ـ ــي بـ ـ ــوزارة الثق ـ ــاف ـ ــة.

المادة الثانية
على وزيرة الثق ـ ــاف ـ ــة تنفي ـ ــذ هـ ــذا الق ـ ــرار ،و ُيعم ـ ــل بـ ــه من تاريـ ــخ �ص ـ ــدوره ،و ُين�شر
فـ ــي الج ـ ــري ــدة الر�س ـ ــمية.

								
�صدر بتاريخ 15 :جمادى الأولى 1434ه ـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق 27 :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2013م

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

قرار رقم ( )19ل�سنة 2013
بتعيين مدير في وزارة التنمية االجتماعية

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة ، 2012
وعلى المر�سوم رقم ( )60ل�سنة  2011ب�إعادة ت�سمية وتنظيم وزارة التنمية االجتماعية،
المعدل بالمر�سوم رقم ( )66ل�سنة ،2012
وعلى المر�سوم رق��م ( )51ل�سنة  2012ب���إع��ادة ت�سمية وزارة حقوق الإن�سان والتنمية
االجتماعية،
وبنا ًء على عر�ض وزيرة التنمية االجتماعية،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُتعين ال�سيدة عائ�شة محمد �إبراهيم الزايد مدير ًا لإدارة تنمية الأ�سرة والطفولة في وزارة
التنمية االجتماعية.

المادة الثانية
على وزيرة التنمية االجتماعية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ �صدوره ،وين�شر في
الجريدة الر�سمية.

								
�صدر بتاريخ 15 :جمادى الأولى 1434هـ
الم ــواف ـ ـ ـ ــق 27 :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2013م

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

قرار رقم ( )20ل�سنة 2013
بتعيين مـدير في وزارة الإ�سكان

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد االطالع على قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
والئحته التنفيذية ال�صادرة بالقرار رقم ( )51ل�سنة ،2012
وعلى المر�سوم رقم ( )63ل�سنة  2008ب�إعادة تنظيم وزارة الإ�سكان،
وبنا ًء على عر�ض وزير الإ�سكان،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُيعين ال�س ـ ــيد ح�س ـ ــين �صـ ـ ــالح م ــر�ش ـ ــد العم ـ ــري مدير ًا لإدارة �إن�ش ــاء و�صـ ــيانــة
الم�شـ ــاري ــع الإ�سـ ــكانيـ ــة بـ ــوزارة الإ�سـ ـ ــكان.

المادة الثانية
على وزير الإ�س ـ ــكان تنفـ ــيذ هـ ــذا الق ـ ــرار ،و ُيعم ـ ــل بـ ــه من تاريـ ــخ �صـ ــدوره ،و ُين�شر
فـ ــي الج ـ ــريــدة ال ــر�سـ ــمية.

								
�صدر بتاريخ 15 :جمادى الأولى 1434هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق 27 :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2013م

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

قرار رقم ( )1 - 39ل�سنة 2012
ب�ش�أن �شطب قيد محام مجاز �أمام محكمة التمييز
وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على المر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة  1980ب�إ�صدار قانون المحاماة،
وعل ـ ــى قـ ـ ــرار وزير الع ـ ــدل وال�ش ـ ــئون الإ�سالميـ ــة رقـ ـ ــم ( )5ل�سـ ـ ــنة  1981ب�ش ـ ـ�أن
تنفيـ ـ ــذ قـ ـ ــان ـ ــون المح ـ ــام ـ ــاة,
وبنا ًء على عر�ض الم�سجل العام بموجب المذكرة الم�ؤرخة بتاريخ  2012/11/11والمرفوعة
منه بهذا ال�ش�أن والمت�ضمنة مبررات ال�شطب،

قرر الآتي:
مادة ()1
ُي�شطب قيد ال�سيد /تيمور عبداهلل كريمي من جدول المحامين المجازين �أمام محكمة
التمييز.

مادة ()2

ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية ،وعلى الم�سجل
العام تنفيذه.

						
�صدر بتاريخ 27 :ذي الحجة 1433هـ
المـ ــوافـ ـ ـ ــق 12 :نوفم ـ ـ ــبر 2012م

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

قرار رقم ( )12ل�سنة 2013
ب�ش�أن �شطب قيد محام م�شتغل
وزير العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على المر�سوم بقانون رقم (  ) 26ل�سنة  1980ب�إ�صدار قانون المحاماة،
وعلـ ــى ق ـ ــرار وزيـ ـ ــر العـ ــدل وال�ش ـ ـئــون الإ�س ـ ـ ــالمي ـ ــة رقم ( )5ل�سنة  1981ب�ش ـ ـ�أن
تـنفـ ــيذ ق ـ ــان ــون المحـ ــام ـ ــاة،
وبنا ًء على عر�ض الم�سجل العام بموجب المذكرة الم�ؤرخة بتاريخ  2013/3/23والمرفوعة
منه بهذا ال�ش�أن والمت�ضمنة مبررات ال�شطب،

قرر الآتي:
مادة ()1
ُي�شطب قيد ال�سيد /هاني ح�سن ال�ضويحي من جدول المحامين الم�شتغلين.

مادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية ،وعلى الم�سجل
العام تنفيذه.

						
�صدر بتاريخ 1 :جمادى الأولى 1434هـ
الم ــواف ـ ـ ـ ــق 13 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2013م

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

قرار رقم ( )2ل�سنة 2013
ب�ش�أن وقف تجديد الترخي�ص ال�سياحي لفندق (الكويت)

وزيرة الثقافة:
بعد االطالع على المر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1986ب�ش�أن تنظيم ال�سياحة ،المعدل
بمر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة  ،1994والقرارات ال�صادرة تنفيذا 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 وزارة الداخلية،
وبنا ًء على تو�صية قطاع ال�سياحة،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيوقف تجديد الترخي�ص ال�سياحي لفندق (الكويت) الكائن بمنطقة المنامة مجمع 304
لمدة ثالثة �أ�شهر وذلك لإخ�لال �إدارة الفندق بااللتزامات والآداب العامة على نحو ي�ضر
بم�صلحة المهنة وي�سيء �إلى �سمعتها.

مادة ()2

على المعنيين بقطاع ال�سياحة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لن�شره في
الجريدة الر�سمية.

				
�صدر في 19 :جمادى الأولى 1434هـ
الـمـوافـق 31 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2013م

وزيرة الثقافة
مي بنت محمد �آل خليفة
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وزارة الثقافة

قرار رقم ( )3ل�سنة 2013
ب�ش�أن وقف العمل بالترخي�ص ال�سياحي لفندق (�أجنحة الخليج)

وزيرة الثقافة:
بعد االطالع على المر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1986ب�ش�أن تنظيم ال�سياحة ،المعدل
بمر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة  ،1994والقرارات ال�صادرة تنفيذا 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 وزارة الداخلية،
وبنا ًء على تو�صية قطاع ال�سياحة،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُيوقف العمل بالترخي ــ�ص ال�سياحي لفندق (�أجنحة الخليج) الكائن بمنطقة الق�ضيبية
مجمع  321لمدة ثالثة �أ�شهر وذلك لإخالل �إدارة الفندق بااللتزامات والآداب العامة على نحو
ي�ضر بم�صلحة المهنة وي�سيء �إلى �سمعتها.

مادة ()2

على المعنيين بقطاع ال�سياحة تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لن�شره في
الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في 19 :جمادى الأولى 1434هـ
المــوافـق 31 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2013م

وزيرة الثقافة
مي بنت محمد �آل خليفة
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وزير العمل

قرار رقم ( )9ل�سنة 2013
ب�ش�أن ا�ستبدال ت�سمية مركز البديل للتدريب والتطوير (بديلك)
ونقل الترخي�ص الممنوح لل�سيد  /عبداللطيف محمد �أحمد علي

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 ( )14ل�سنة  1999ب�ش�أن ر�سوم تراخي�ص �إن�شاء الم�ؤ�س�سات التدريبية
الخا�صة،
وعلى القرار رقم � /022أ �ش م ت 2005/ب�ش�أن �إن�شاء م�ؤ�س�سة تدريبية خا�صة،
وبنا ًء على عر�ض الوكيل الم�ساعد ل�شئون التدريب،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُت�ستبدل بت�سمية مركز البديل للتدريب والتطوير (بديلك) ت�سمية �شركة البديل للتدريب
والتطوير ذ.م.م . Albadeel For Training & Development Co W. L .L

مادة ()2

ُينقل الترخي�ص الممنوح لل�سيد /عبداللطيف محمد �أحمد علي �إلى ال�سادة � /شركة البديل
للتدريب والتطوير ذ.م.م بموجب �إقرار التنازل الموثق برقم ( )2013005076الم�ؤرخ في
 2013/1/28تحت قيد رقم /3م  .ت .خ.2013/

مادة ()3

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

							
�صدر في 15 :جمادى الأولى 1434هـ
الموافـ ــق 27 :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2013م

وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
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وزارة العمل

قرار رقم ( )10ل�سنة 2013
ب�ش�أن البيانات التي تت�ضمنها �شهادة القيد للعمل

وزير العمل:
بعد االطالع على قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة ،2012
وعلى الأخ�ص المادة ( )9منه،
وعلى الق ـ ـ ــرار رقم ( )14ل�س ـ ـ ــنة  1976في �ش ـ ـ ـ�أن الب ــيانات المن�صـ ــو�ص عليها في
�شـ ـ ــهادة الق ـي ـ ــد للعمـ ـ ــل،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
المادة الأولى

على ال��وزارة ُقيد الباحث عن عمل حال تقدمه بطلب قيد ا�سمه في �سجل خا�ص ب�أرقام
م�سل�سلة و�إعطا�ؤه �شهادة بح�صول القيد دون مقابل.

المادة الثانية

يجب �أن تت�ضمن �شهادة القيد للعمل البيانات التالية:
 -1رقم ال�شهادة (الرقم المت�سل�سل بال�سجل الخا�ص).
 -2تاريخ القيد.
 -3اال�سم الثالثي للباحث ورقمه ال�شخ�صي.
 -4تاريخ الميالد.
 -5العنوان الدائم للباحث و�أرقام االت�صال به.
� -6صورة �شخ�صية حديثة للباحث.
 -7الم�ؤهل العلمي.
 -8المهن المرغوب فيها.
 -9تاريخ انتهاء �صالحية ال�شهادة.
 -10الخبرات ال�سابقة �إن وجدت.

15
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المادة الثالثة

ت�ستـمر �ص ـ ـ ــالحيـ ـ ــة ال�شـ ــهادة لم ـ ــدة �س ـ ــتة �ش ـ ـ ــهور مـ ــن تاري ـ ــخ ا�ستخراجها �أو تاريخ
تجـ ــديــدهـ ــا ح�س ــب الأحـ ـ ــوال.

المادة الرابعة

ُيلغى قرار وزير العمل رقم ( )14ل�سنة  1976في �ش�أن البيانات المن�صو�ص عليها في �شهادة
القيد للعمل ،و ُيلغى كل حكم يخالف �أحكام هذا القرار.

المادة الخام�سة

على وكيـ ـ ــل وزارة العم ـ ـ ــل تنفـ ــيذ هـ ــذا القـ ـ ــرار ،و ُيعمـ ـ ــل به من اليـ ـ ــوم الت ــال ــي لتاريخ
ن�شـ ـ ــره في الجـ ـ ــريـ ــدة الر�س ـ ـ ــمية.

								
�صدر بتاريخ 19 :جمادى الأولى 1434هـ
الموافـ ـ ـ ــق 31 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2013م

وزير العمل
جميل بن محمد علي حميدان
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م�صرف البحرين المركزي

قرار رقم ( )15ل�سنة 2013
ب�ش�أن منح ترخي�ص ل�شركة
�إيليقانت كوموديتيز �ش.م.ب(مقفلة)
محافظ م�صرف البحرين المركزي:
بعد االطالع على قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون
رقم ( )64ل�سنة ،2006
وبنا ًء على عر�ض لجنة التراخي�ص،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُتمنح �شركة �إيليقانت كوموديتيز ���ش.م.ب (مقفلة) ترخي�ص « و�سطاء الأوراق المالية
العاملون ل�صالح ح�ساباتهم وح�سابات عمالئهم » وترخي�ص « و�سطاء الت�سوية والتقا�ص
والإيداع المركزي ».

مادة ()2

ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

							
�صدر بتاريخ 16 :جمادى الأولى 1434هـ
الم ــواف ـ ـ ـ ــق 28 :م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار�س 2013م

محافظ م�صرف البحرين المركزي
ر�شيد محمد المعراج
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م�صرف البحرين المركزي

قرار رقم ( )17ل�سنة 2013
ب�ش�أن منح ترخي�ص
ل�شركة هلث  360للخدمات الم�ساندة ذ .م.م.
محافظ م�صرف البحرين المركزي:
بعد االطالع على قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ،ال�صادر بالقانون
رقم ( )64ل�سنة ،2006
وبنا ًء على تو�صية لجنة التراخي�ص،

قـرر الآتي:
مادة ()1

ُتمن ـ ــح �ش ـ ــرك ـ ــة هلـث  360للخ ـ ــدم ـ ــات الم�س ـ ــان ــدة ّ ذ.م.م .ترخيـ ــ�ص « �شـ ــرك ــة
م�سـ ــانــدة للق ـ ــطاع الم ــال ــي ».

مادة ()2

ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

							
�صدر بتاريخ 20 :جمادى الأولى 1434ه ـ
الموافـ ـ ـ ـ ـ ــق� 1 :أب ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل 2013م

محافـظ م�صرف البحرين المركزي
ر�شيد محمد المعراج
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قرار رقم ( )3ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل لجنة امتحانات مزاولة مهنة الطب الب�شري
رئي�س مجل�س �إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية:
بعد االطالع على المر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1989ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري
وطب الأ�سنان،
وعلى القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
ال�صحية،
وعلى قرار مجل�س �إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية رقم ( )1ل�سنة
 2011ب�ش�أن نظام امتحانات مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان،
وعلى قرار مجل�س �إدارة الهي ـ ــئة الوطن ـ ــية لتنظيـ ـ ــم المهـ ــن والخ ـ ــدمـ ــات ال�صحـ ـ ـيــة
رق ــم ( )2ل�سنة  2011ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل لجنة امتحانات مزاولة مهنة الطب الب�شري،
وبعد موافقة مجل�س �إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية باجتماعه رقم
( )2-2013المنعقد بتاريخ ،2013/2/12
وبنا ًء على عر�ض الرئي�س التنفيذي للهيئة،

قرر الآتي:
مادة ()1
ت�شكيل اللجنة

ُيعاد ت�شكيل لجنة امتحانات مزاولة مهنة الطب الب�شري  -و ُي�شار �إليها في هذا القرار
بكلمة (اللجنة) -برئا�سة الدكتورة� /أم��ل �أحمد محمد الديلمي وع�ضوية كل من الآتية
�أ�سما�ؤهم:
نائب ًا للرئي�س

 -1الدكتور ناه�ض علي محمد اللبابيدي			
 -2الدكتورة �إيمان محمد عبداهلل الغاوي
 -3الدكتور رائــد حم ـ ــيد علي الم ـ ـ ــرزوق
 -4الدكتورة مهيبا عبداهلل محمد عبداهلل
 -5الدكتورة �سعيدة عبدالرحمن البلو�شــي
ويحل نائب رئي�س اللجنة محل رئي�سها عند غيابه �أو عند قيام مانع لديه.
وتكون مدة ع�ضوية اللجنة �سنتين.
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مادة ()2
�أ�سباب انتهاء ع�ضوية اللجنة

 -1تنتهي الع�ضوية باللجنة ب�أحد الأ�سباب التالية:
�أ -تخلف الع�ضو عن ح�ضور اجتماعات اللجنة ثالث مرات متتالية دون تقديم عذر تقبله
اللجنة ،وعلى رئي�س اللجنة �إخطار الع�ضو المتغيب كتابة بعد المرة الثالثة بوجوب
�إبداء �أ�سباب تغيبه ،لعر�ضها على اللجنة وتقرير قبول العذر من عدمه.
ب -امتناع الع�ضو عن الرد على الإخطار الذي وجهه �إليه رئي�س اللجنة وفق ًا للبند (�أ)
خالل �أ�سبوع ْين من تاريخ ت�س ّلمه الإخطار.
ج -تقديم الع�ضو طلب ًا مكتوب ًا �إلى رئي�س اللجنة برغبته في انهاء ع�ضويته.
د� -صدور تو�صية م�سببة من اللجنة ب�إنهاء الع�ضوية.
 -2عند قيام �أي �سبب من �أ�سباب انتهاء الع�ضوية ال�سابقة ،يتولى رئي�س اللجنة رفع الأمر �إلى
مجل�س �إدارة الهيئة ،لإ�صدار قرار �إنهاء الع�ضوية ،وتعيين ع�ضو جديد ُيكمل مدة ع�ضوية
�سلفه.
 -3ال يجوز للجنة مبا�شرة اخت�صا�صاتها �إذا زاد عدد من انتهت ع�ضويتهم بها على ن�صف
الأع�ضاء ،وت�ست�أنف اللجنة عملها بعد ا�ستكمال ن�صاب ع�ضويتها بتعيين �أع�ضاء جدد.

مادة ()3
اخت�صا�صات اللجنة

تخت�ص اللجنة بتنفيذ قرار مجل�س �إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�صحية
رقم ( )1ل�سنة  2011ب�ش�أن نظام امتحانات مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان ،ولها
في �سبيل اتمام ذلك القيام بالمهام التالية:
 -1الترتيب لإجراء عدد ثالثة امتحانات �سنوي ًا على الأقل ،لتقييم الم�ستوى الفني لطالبي
الح�صول على تراخي�ص مزاولة مهنة الطب الب�شري� ،أو من تطلب لجنة التراخي�ص الطبية
منه �إجراء هذا االمتحان.
 -2و�ضع المادة العلمية لالمتحانات النظرية والعلمية بما يتفق والقواعد التي ُي�صدرها مجل�س
�إدارة الهيئة.
 -3الم�شاركة في �أعمال ُمراقبة االمتحانات وت�صحيح �أوراق �إجاباتها ،وتدقيق واعتماد و�إعالن
نتائجها.
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 -4درا�سة التظلمات ال ُمقدمة من الممتحنين ،ورفع تقارير ب�ش�أنها �إلى مجل�س �إدارة الهيئة
للبت فيها.
� -5إع��داد الدرا�سات الالزمة ب�ش�أن تقييم ُنظم االمتحانات المعمول بها ،للت�أكد من مدى
مالءمتها وفعاليتها في تقييم الم�ستوى الفني للمتقدمين لالمتحانات ،وتقديم مقترحات
تطويرها ،ورفعها �إلى مجل�س الإدارة ،لإ�صدار القرار المنا�سب ب�ش�أنها.

مادة ()4
مهام رئي�س اللجنة

يتولى رئي�س اللجنة المهام التالية:
 -1الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة.
 -2اعتماد جداول �أعمال اجتماعات اللجنة.
� -3ضمان ت�سيير �أعمال اللجنة على نحو يتفق مع القواعد التي ت�ضعها الهيئة.
� -4إعداد التقارير المتعلقة ب�أعمال اللجنة وقراراتها ،بم�ساعدة �سكرتارية اللجنة.
 -5رفع تقارير ب�أعمال اللجنة �إلى مجل�س �إدارة الهيئة.
� -6أية مهام �أخرى ُيكلفه بها مجل�س �إدارة الهيئة.

مادة ()5
نظام اجتماعات اللجنة

كاف من التاريخ المحدد لإجراء كل
تجتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها بمقر الهيئة قبل وقت ٍ
امتحان ،وخالل �أوقات الدوام الر�سمي للهيئةُ ،ويحدد في الدعوة وقت االجتماع ،و ُيرفق بها
جدول الأعمال.
وال تجوز ُمناق�شة �أي مو�ضوع غير ُمدرج في جدول الأعمال �إال �إذا وافق رئي�س االجتماع
والأع�ضاء الحا�ضرون على ذلك.

مادة ()6

 -1ال يكون اجتماع اللجنة �صحيح ًا �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون من بينهم
الرئي�س �أو نائبه ،وتكون اجتماعاتها ومداوالتها �سرية ،و ُت�صدر قراراتها ب�أغلبية الأع�ضاء
الحا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُيرجح الجانب الذي منه رئي�س االجتماع.
 -2لرئي�س اللجنة عند ال�ضرورة� ،أن يعر�ض بع�ض المو�ضوعات على اللجنة بطريق التمرير،
�إال �إذا طلب �أكثر من ع�ضو عدم نظر المو�ضوع بالتمرير ،ف ُيرج�أ النظر فيه لأول اجتماع
للجنة.

21

22

العدد - 3098 :الخميس  4أبريل 2013

وت�صدر القرارات �أو التو�صيات ب�ش�أن المو�ضوعات التي ُعر�ضت بطريق التمرير ب�أغلبية
تال للإحاطة.
�أع�ضاء اللجنة ،و ُتعر�ض على اللجنة في �أول اجتماع ٍ

مادة ()7

يلتزم كل ع�ضو بالإف�صاح كتابة لرئي�س اللجنة قبل انعقاد االجتماع عن وجود �أية م�صلحة
�شخ�صية له مبا�شرة �أو غير مبا�شرة قد تتعار�ض مع ُمقت�ضيات ع�ضويته ب�ش�أن مو�ضوع مطروح
على اللجنة ،كما يجوز الإف�صاح عن ذلك �شفهي ًا في االجتماع و�إثباته في المح�ضر قبل نظر
المو�ضوع.
ويترتب على الإف�صاح عن تنافى الم�صالح ،منع الع�ضو من ح�ضور مناق�شات �أو مداوالت
اللجنة �أو الم�شاركة في �أعمال �أية لجنة فنية يتم ت�شكيلها ب�ش�أن ذات المو�ضوع.

مادة ()8
ا�ستعانة اللجنة بخبراء

للجنة �أن ُت�شكل لجان ًا دائمة لمدة ع�ضويتها �أو لمدة م�ؤقتة ،من �أع�ضائها ،التي ترى �أنها
�ضرورية لت�سيير مبا�شرة �أعمالها.
كما يجوز للجنة ،بعد �أخذ موافقة الرئي�س التنفيذي للهيئة ،اال�ستعانة بخبراء من خارجها
و�أن تدعوهم لح�ضور اجتماعاتها لال�ستئنا�س ب�آرائهم دون �أن يكون لهم �صوت معدود عند
الت�صويت.

مادة ()9
�أعمال ال�سكرتارية باللجنة

ُيكلف الرئي�س التنفيذي للهيئة �أحد موظفيها للقيام ب�أعمال �سكرتارية اللجنة ,وعلى وجه
الخ�صو�ص مبا�شرة الأعمال التالية:
 -1تقديم الم�ساعدة الإدارية الالزمة لمبا�شرة اللجنة لمهامها.
� -2إعداد م�سودات جداول �أعمال اجتماعات اللجنة ،وعر�ضها على رئي�سها لالعتماد ،على �أن
ُيراعى في الإع��داد تخ�صي�ص البند الأول العتماد جدول �أعمال االجتماع ،والبند التالي
للت�صديق على مح�ضر االجتماع ال�سابق ،و ُتخ�ص�ص باقي البنود للمو�ضوعات المعرو�ضة
على اللجنة.
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 -3توجيه الدعوات لح�ضور اجتماعات اللجنة ،وذلك بناء على تعليمات ي�صدرها له رئي�س
اللجنة.
� -4إعداد وتدوين محا�ضر االجتماعات ،وترتيبها وترقيمها وحفظها.
� -5إعداد �سجل خا�ص ُيثبت فيه ح�ضور �أع�ضاء اللجنة وتوقيعاتهم في كل اجتماع ،ويت�ضمن
ملخ�ص ًا بالمو�ضوعات التي ُعر�ضت في االجتماع ال�سابق ،وما اتخذته اللجنة ب�ش�أنها من
قرارات.
 -6الم�ساهمة في �صياغة م�سودة القرارات التي تتخذها اللجنة ،وترقيمها وترتيبها وحفظها.
 -7الت�أكد من �أن القواعد التي �سيجري االمتحان بموجبها قد تم ن�شرها فع ًال.
 -8ت�س ُّلم طلبات التقدم لالمتحان وتهيئتها للعر�ض على اللجنة.
 -9طبع �أوراق االمتحانات التي ُتعدها اللجنة وجمعها وتجهيزها على نحو ي�ضمن �سريتها.
� -10إخطار الممتحنين بنتائج امتحاناتهم.
� -11أية مهام �أخرى ُيكلفه رئي�س اللجنة بها.

مادة ()10
نفاذ القرار
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر بالجريدة الر�سمية.

							

�صدر بتاريخ 2 :ربيع الثاني 1434هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ــق 12 :فبــرايـ ـ ــر 2013م

رئي�س مجل�س الإدارة
الدكتور وحيد علي عقاب
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وزارة ال�صناعة والتجارة
مركز البحرين للم�ستثمرين
�إعالن رقم ( )187ل�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 تقدمت �إليه ال�سيدة/
فريدة غالم عبا�س بدر ،المالكة لـلم�ؤ�س�سة الفردية الم�سماة (م�صنع الت�شكيل المعماري
للحديد المطاوع) الم�سجلة تحت القيد رقم  20920فرع ( )8الذي تزاول فيه ن�شاط �إنتاج
�أب��واب ونوافذ و�أ�شكال زخرفية من الحديد المطاوع المقا ِوم لل�صد�أ ،طالبة ف�صل الفرع
وتحويله �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة بر�أ�سمال قدره  20,000دينار بحريني (ع�شرون
�أل��ف دينار) و�إدخ��ال ال�سيد /عبدالحميد غالم ح�سين �شاكر (بحريني الجن�سية) �شريك ًا
بال�شركة ،وتغيير اال�سم لي�صـبح كالتـالي (�شركة بدر للت�شكيل المعماري للحديد المطاوع
ذ.م.م) Architectural Wrought Iron Services   Bader architectural wrought iron system co.
                                                                                 w.l.l
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
الم�ؤيدة والمبررة لالعترا�ض خ�لال م��دة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن.

�إعالن رقم ( )188ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إعالن ت�صفية �شركة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سادة /
�إت�ش دبليو مينا ذ.م.م بنا ًء على ق��رار ال�شركاء الم�ؤرخ في  ،2013/1/1ت�صفية ال�شركة
الم�سجلة تحت القيد رقم  72987طالبين ت�صفيتها 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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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 ( )192ل�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 (ر�ؤيا
ال�ست�شارات الأعمال) نيابة عن م�ؤ�س�سة ديوان الفخامة للإن�شاء والمملوكة لل�سيدة /هيفاء
وهبي عبدالرحيم بوعالي الم�سجلة تحت القيد رقم  ،46922طالبين تحويل ال�شكل القانوني
للفرع الثالث للم�ؤ�س�سة الم�سجل تحت اال�سم التجاري مركز زهور المدينة التجاري �إلى �شركة
ذات م�سئولية محدودة ،و�إدخ��ال كل من ال�سيد /مح�سن �أحمد وال�سيد /رحيم �أتاكوتن�شي
وال�سيد /زمرود بوراتفيل كوني ك�شركاء في ال�شركة ،لت�صبح تحت ا�سم تجاري (مركز زهور
المدينة التجاري) ذ.م.م بر�أ�سمال قدره � 20.000ألف دينار 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.

�إعالن رقم ( )193ل�سنة2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سادة /كي
لينك كون�سلتينغ نيابة عن (�شركة �شوك�سنز للتجارة ذ.م.م) الم�سجلة تحت القيد رقم
 73350التي تمار�س ن�شاط ا�ستيراد وت�صدير وبيع المالب�س الجاهزة وبيع و�شراء الأوراق
المالية (�أ�سهم و�سندات) لح�ساب ال�شركة فقط ،طالبين �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية ال�شركة
ت�صفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�سجل التجاري ،وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية
ال�صادر 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.

�إعالن رقم ( )194ل�سنة2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب
ال�سادة /كيبوينت للإدارة ذ.م.م نيابة عن ال�سيد /محمد غالب المحمود الم�صفى ل�شركة
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(جن�سيز لال�ستثمار ���ش.م.ب مقفلة) الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،69347طالبين �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
الم�ؤ ِّيدة والمبررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن.

�إعالن رقم ( )195ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل الم�ؤ�س�سة الفردية
�إلى �شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب
جرانت ثورنتون نيابة عن الم�ؤ�س�سة الفردية الم�سجلة تحت القيد رقم  6887با�سم حبيب علي
العالي للمقاوالت ب�صفة المكتب وكي ًال مخو ًال عن ورثة المرحوم حبيب علي العالي ،والورثة
يرغبون في تحويل الم�ؤ�س�سة الفردية �إلى �شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة ،بر�أ�سمال م�صرح به
ق��دره  1,000000دي��ن��ار بحريني ور�أ����س ال��م��ال ال�صادر وال��م��دف��وع ق��دره  500,000دينار
بحريني ح�سب الفري�ضة ال�شرعية الم�سجلة تحت رقم .1098
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 ( )196ل�سنة2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه �أ�صحاب
�شركة بايومي ذ.م.م ،الم�سجلة تحت القيد رقم  ،59500طالبين �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
ال�شركة ت�صفية اختيارية و�شطب قيدها من ال�سجل التجاري ،وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات
التجارية ال�صادر 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.

�إعالن رقم ( )197ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه �شركة
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جرانت ثورنتون – عبدالعال الخليج للتدقيق ب�صفتها الم�صفي ل�شركة (�صناديق الأولى
لال�ستثمار) ،الم�سجلة تحت القيد رقم  ،46408طالب ًة �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية ال�شركة
ت�صفية اختيارية وتعيين ال�سادة /جرانت ثورنتون – عبدالعال الخليج للتدقيق م�صفي ًا
لل�شركة وف ــق ًا لأحكـ ــام ق ـ ــان ـ ــون ال�ش ـ ــرك ـ ــات التج ـ ــاري ــة ال�صـ ــادر بالمـ ــر�سـ ــوم بقـ ــانون
رقـ ــم ( )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 م�شفوع ًا بالم�ستندات الم�ؤيدة لالعترا�ض.
الم�صفي لل�شركة :جرانت ثورنتون – عبدالعال للتدقيق   
هاتف - 17500199 – 17500188 :المنامة.

�إعالن رقم ( )198ل�سنة 2013
ب�ش�أن انتهاء �أعمال ت�صفية �شركة (�إيكوزون)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه �شركة
�إيكوزون �ش�.ش.و بموجب القيد رقم  73826طالبة 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 لدية اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر الإعالن.

�إعالن رقم ( )199ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل �شركة راين تريدنج البحرين (مقفلة)
�إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سادة/
مكتب المحامي خليل �إبراهيم �أديب (محاماة وا�ست�شارات قانونية) نيابة عن ال�سادة� /شركة
راين تريدنج البحرين ���ش.م.ب .مقفلة الم�سجلة تحت القيد رقم  ،1-49735طالب ًا تحويل
ال�شكل القانوني لل�شركة �إلى �شركة (ال�شخ�ص الواحد) لمالكتها �شركة راين تريدنج �إنك بعد
تنازل ال�سيد /ب�شار دركزللي  Bashar Darkazalliعن كامل ح�ص�صه ،تحت ا�سم �شركة
راين تريدنج (البحرين) لمالكتها �شركة راين تريدنج �إنك ،وبر�أ�سمال قدره خم�سون �ألف
دينار بحريني ( 50000دينار بحريني).
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها
�ستون يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم ( )200ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد/
محمد ح�سين حبيب الجبوري �صاحب الم�ؤ�س�سة الفردية الم�سماة (مطعم الفار�سي) الم�سجلة
بموجب القيد رقم  ،3-32202طالب ًا تحويل الفرع رقم (� )3إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة،
وبر�أ�سمال نقدي قدره ع�شرين �ألف دينار بحريني ( 20,000د.ب) تحت ا�سم �شركة مطعم
الفار�سي ذ.م.م ،و�إدخال ال�سيد /عقيل علي �أحمد ح�سين �شريك ًا بال�شركة.
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 ( )201ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل م�ؤ�س�سة فردية �إلى
�شركة ال�شخ�ص الواحد

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه م�ؤ�س�سة
محام�ص ومطاحن البحرين الحديثة الم�سجلة تحت قيد رقم  1749طالبة تحويل ال�شكل
القانوني للم�ؤ�س�سة الفردية �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد لمالكها �صقر حمد �صقر المعاودة،
لممار�سة ن�شاط :ا�ستيراد وت�صدير وبيع المواد الغذائية والم�شروبات ماعدا الم�شروبات
الكحولية وا�ستيراد وت�صدير وبيع المواد الغذائية والم�شروبات (متخ�ص�ص) ،وتحمي�ص
وطحن البهارات والمك�سرات والبن والقرفة والدا ْر�سين وتعبئة البن والبهارات والمك�سرات،
بر�أ�سمال قدرة ( )50000خم�سون �ألف دينار بحريني بموجب التقرير المالي ال�صادر من
طالل �أبوغزالة و�شركاه.
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 ( )202ل�سنة 2013
ب�ش�أن انتهاء �أعمال ت�صفية �صائب �إن بي باريبا فر�ست

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سادة/
مكتب المحامية هيا را�شد �آل خليفة نيابة عن �صائب �إن بي باريبا فر�ست جي�.سي�.سي
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�أكوتيفاندو كوتي فاند كومبني �شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة بموجب القيد  ،69808طالبين
ت�صفية ال�شركة اختياري ًا وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون
( )21ل�سنة .2001
فعلي كل من لدية اعترا�ض التقدم �إلي المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر
يوم ًا من تاريخ ن�شر الإعالن.

�إعالن رقم ( )203ل�سنة 2013
ب�ش�أن تحويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه ال�سيد/
عبدالرحمن �أحمد يو�سف جميل �صاحب م�ؤ�س�سة كفتيريا �أم��واج ،الم�سجلة تحت القيد رقم
 ،19526طالب ًا تحويل ال�شكل القانوني للفرع الثالث للم�ؤ�س�سة والم�سجل تحت اال�سم التجاري
هليوبولي�س �إلكترونك�س �إلى �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة ،وذلك ب�إدخال ال�سيد /محمد غالب
بلبل ك�شريك في ال�شركة ،لت�صبح تحت ا�سم تجاري �شركة هليوبولي�س �إلكترونك�س ذ.م.م
بر�أ�سمال قدره � 20.000ألف دينار بحريني
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور خالل مدة �أق�صاها 15
يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )204ل�سنة 2013
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء ت�صفية �شركة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليها مكتب
المحامي� /أيمن توفيق الم�ؤيد نيابة عن �أ�صحاب �شركة م�ساهم القاب�ضة ذ.م.م الم�سجلة على
قيد رقم  69288باعتباره الم�صفي لل�شركة المذكورة ،طالب ً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 الإدارة المذكورة خالل مدة �أق�صاها خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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ملخ�ص عقــد
�شركة ميديك داتا  -لينك للأجهزة الطبية ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة ميديك داتا  -لينك للأجهزة الطبية ذ.م.م
رقم القيــد84239 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/11 :

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  1124مبنى  1074طريق � 3622ضاحية ال�سيف مجمع 436

هاتف39634208 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
Jeanette Claire Harding -1
(بريطاني الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )98قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحريني الجن�سية)
 -2علي خليل محمد مرهون
عدد الح�ص�ص ( )102قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1علي خليل محمد مرهون
Jeanette Claire Harding -2
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
Jeanette Claire Harding -1
 -2علي خليل محمد مرهون

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

م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
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ملخ�ص عقــد
�شركة �آر�ش �إنتيريور للتجارة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �آر�ش �إنتيريور للتجارة ذ.م.م
رقم القيــد84237 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/11 :

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 الأث��اث وال�سجاد وال�ستائر والم�صابيح وا�ستيراد
وت�صدير وبيع مواد الديكور.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى 512

طريق 2625

المنامة/الق�ضيبية

مجمع 326

هاتف 34153022 :و 36595946
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1يو�سف عبداهلل يو�سف زينل
عدد الح�ص�ص ( )204قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51
(بحرينية الجن�سية)
� -2شركة الر�ؤية القاب�ضة ذ.م.م
عدد الح�ص�ص ( )196قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
بيالن تي�سير طاهر �صالح

(�أردني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1يو�سف عبداهلل يو�سف زينل
 -2بيالن تي�سير طاهر �صالح

(بحريني الجن�سية)
(�أردني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
ع�ضو مجل�س الإدارة
رئي�س مجل�س الإدارة
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ملخ�ص عقــد
�شركة �سي الين �إنترنا�شيونال تريدينغ ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �سي الين �إنترنا�شيونال تريدينغ ذ.م.م
رقم القيــد84236 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/11 :

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 وا�ستيراد وت�صدير وبيع الأدوات والأجهزة
الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها وا�ستيراد وت�صدير وبيع الرخام وبالط و�أ�صباغ و�أدوات
�صحية ومواد بال�ستيكية وزجاجية وم�سامير وذات العالقة.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة 3

مبنى 505

هاتف 17231303 :و 33467655
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
Sinimole Prasad -1
عدد الح�ص�ص ( )98قيمة الح�صة ()100
 -2ح�سن عبداهلل �إبراهيم البوعينين
عدد الح�ص�ص ( )102قيمة الح�صة ()100

طريق 2119

جدحف�ص مجمع 421

(هندي الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحريني الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
Sinimole Prasad -1
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(هندي الجن�سية)
 -2ح�سن عبداهلل �إبراهيم البوعينين (بحريني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1ح�سن عبداهلل �إبراهيم البوعينين
Sinimole Prasad -2

(بحريني الجن�سية)
(هندي الجن�سية)

Director
Managing Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة �إزار للتجارة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �إزار للتجارة ذ.م.م
رقم القيــد84231 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/11 :

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 وا�ستيراد وت�صدير وبيع ال�سبحات
والم�صوغات الف�ضية واالك�س�سوارات وا�ستيراد وت�صدير وبيع المنتجات الجلدية بما في ذلك
الأحذية وال�شنط اليدوية وا�ستيراد وت�صدير وبيع �أقم�شة ومن�سوجات.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة 13

مبنى � 663أ

طريق  1211الهملة مجمع 1012

هاتف 36698866 :و 77171192
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي الجن�سية)
 -1عبدالمجيد حمزة
عدد الح�ص�ص ( )98قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحريني الجن�سية)
 -2جا�سم علي �أحمد دبوان
عدد الح�ص�ص ( )102قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1عبدالمجيد حمزة
 -2جا�سم علي �أحمد دبوان
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1جا�سم علي �أحمد دبوان
 -2عبدالمجيد حمزة

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

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
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ملخ�ص عقــد
�شركة الدر للمقاوالت ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة الدر للمقاوالت ذ.م.م
رقم القيــد15341 :
تاريخ الت�أ�سي�س1984/9/15 :

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 النجارة الخفيفة والزخرفة و�أدوات البناء
ومقاوالت النق�ش والزخرفة (درجة ثالثة) ومقاوالت بناء (درجة ثالثة).
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 50دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة 12

مبنى 444

طريق � 1206سلماباد مجمع 712

هاتف 39664402 :و 17784417
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1عبدالر�سول كاظم عبداهلل �إبراهيم
عدد الح�ص�ص ( )5قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )500الن�سبة ()٪1
(بحرينية الجن�سية)
� -2شركة بوابة الدار القاب�ضة ذ.م.م
عدد الح�ص�ص ( )495قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )49500الن�سبة ()٪99

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(بحريني الجن�سية)
 -1علي عبدالر�سول كاظم �إبراهيم
 -2عبدالر�سول كاظم عبداهلل �إبراهيم (بحريني الجن�سية)

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

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1عبدالر�سول كاظم عبداهلل �إبراهيم (بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)
 -2علي عبدالر�سول كاظم �إبراهيم

رئي�س مجل�س المديرين
ع�ضو مجل�س المديرين
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ملخ�ص عقــد
�شركة لم�سة الإبداع للمفرو�شات ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة لم�سة الإبداع للمفرو�شات ذ.م.م
رقم القيــد84227 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/10 :
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 الأثاث وال�سجاد وال�ستائر والم�صابيح.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى � 5421أ

طريق  1242مدينة عي�سى مجمع 812

هاتف13677677 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بنغالي الجن�سية)
� -1أ�سامة عجب علي
عدد الح�ص�ص ( )20قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ()2000
(بنغالي الجن�سية)
� -2سريف عجب علي
عدد الح�ص�ص ( )20قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ()2000
(بنغالي الجن�سية)
 -3عادل عجب علي
عدد الح�ص�ص ( )20قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ()2000
(بنغالي الجن�سية)
 -4عجب علي الت باتيرالي
عدد الح�ص�ص ( )38قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ()3800
� -5إبراهيم �سعيد �إبراهيم الدرازي (بحريني الجن�سية)
عدد الح�ص�ص ( )102قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ()10200

الن�سبة ()٪10
الن�سبة ()٪10
الن�سبة ()٪10
الن�سبة ()٪19
الن�سبة ()٪51

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
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المخولون بالتوقيع:
� -1إبراهيم �سعيد �إبراهيم الدرازي
� -2سريف عجب علي
 - 3عجب علي الت باتيرالي
 -4عادل عجب علي
� -5أ�سامة عجب علي

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

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
� -1إبراهيم �سعيد �إبراهيم الدرازي
� -2سريف عجب علي
� -3أ�سامة عجب علي
 -4عادل عجب علي
 -5عجب علي الت باتيرالي

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

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
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ملخ�ص عقــد
�شركة �آل �صفر تارجيت للمقاوالت ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �آل �صفر تارجيت للمقاوالت ذ.م.م
رقم القيــد84228 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/10 :

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 تركيب القرميد والرخام والبالط وا�ستيراد وت�صدير وبيع الرخام
وبالط و�أ�صباغ و�أدوات �صحية ومواد بال�ستيكية وزجاجية وم�سامير وذات العالقة.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  61مبنى  657طريق � 2811ضاحية ال�سيف مجمع 428
فاك�س17382866 :

هاتف 17382877 :و 33008857
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1عادل �أحمد �أحمد �آل �صفر
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(بحرينية الجن�سية)
 -2منى محمد محمد �أحمدي
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1منى محمد محمد �أحمدي
 -2عادل �أحمد �أحمد �آل �صفر

(بحرينية الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1عادل �أحمد �أحمد �آل �صفر
 -2منى محمد محمد �أحمدي

(بحريني الجن�سية)
(بحرينية الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفردة)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
رئي�س مجل�س المديرين
ع�ضو مجل�س المديرين
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ملخ�ص عقــد
�شركة نايا مارت ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�شركة� :شركة نايا مارت ذ.م.م
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/10 :
		
رقم القيــد84225 :

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 المنظفات والمطهرات المنزلية وبيع المواد الغذائية
والم�شروبات ماعدا الم�شروبات الكحولية وا�ستيراد وت�صدير وبيع الأدوات والأواني واللوازم
المنزلية وا�ستيراد وت�صدير وبيع منتجات التبغ وذات العالقة والقداحات والوالعات ال�صغيرة
و�أوراق اللعب وا�ستيراد وت�صدير وبيع م�ستح�ضرات التجميل وا�ستيراد وت�صدير وبيع �ألعاب
الأط��ف��ال و�أدوات الزخرفة والزينة للمنا�سبات وا�ستيراد وت�صدير وبيع م��واد الطباعة
والقرطا�سية وا�ستيراد وت�صدير وبيع المالب�س الجاهزة وا�ستيراد وت�صدير وبيع ال�ساعات
بجميع �أنواعها..
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى  2361طريق  7536الجنبية مجمع 575

هاتف39638998 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
� -1شارخ عبدالر�سول بهروز توراني
عدد الح�ص�ص ( )2قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )200الن�سبة ()٪1
(بحرينية الجن�سية)
� -2شيرين عمر علي علي
عدد الح�ص�ص ( )198قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )19800الن�سبة ()٪99

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100

المخولون بالتوقيع:
(بحرينية الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفردة)
� -1شيرين عمر علي علي
م�ستوى التوقيع (منفرد)
� -2شارخ عبدالر�سول بهروز توراني (بحريني الجن�سية)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
(بحريني الجن�سية)
� -1شارخ عبدالر�سول بهروز توراني
(بحرينية الجن�سية)
� -2شيرين عمر علي علي
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ملخ�ص عقــد
�شركة باركلين فين�شرز ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة باركلين فين�شرز ذ.م.م
رقم القيــد84214 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/10 :

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 القوم�سيون (تاجر بالعمولة).
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  22مبنى  976طريق  3017المنامة/بوغزال مجمع 330
�ص.ب5821 :

هاتف 39779797 :و36021112
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1را�شد محمد را�شد بن دينة
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(بحريني الجن�سية)
 -2نادر محمد عبداهلل الج�سمي
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1نادر محمد عبداهلل الج�سمي
 -2را�شد محمد را�شد بن دينة
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1را�شد محمد را�شد بن دينة
 -2نادر محمد عبداهلل الج�سمي

(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

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

Director
Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة تربيل �آي ميدل �إي�ست لل�صيانة والمقاوالت ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة تربيل �آي ميد �إي�ست لل�صيانة والمقاوالت ذ.م.م
رقم القيــد84191 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/7 :
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 بناء (درجة ثالثة).
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  23مبنى  285طريق  101الحد مجمع 104
هاتف33001325 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�أمريكي الجن�سية)
 -1ماثيو رونالد كونرادي
عدد الح�ص�ص ( )10قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )1000الن�سبة ()٪5
(�أمريكي الجن�سية)
Rangi Kurian Mathew -2
عدد الح�ص�ص ( )190قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )19000الن�سبة ()٪95

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
Rangi Kurian Mathew

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
Rangi Kurian Mathew -1
 -2ماثيو رونالد كونرادي

(�أمريكي الجن�سية)

(�أمريكي الجن�سية)
(�أمريكي الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)

General Manager
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ملخ�ص عقــد
�شركة م�شتل البيت ال�سار ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة م�شتل البيت ال�سار ذ.م.م
رقم القيــد84210 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/7 :

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 وتح�ضير وبيع النباتات والمدخالت وال�شتالت الزراعية
ولوازمها وا�ستيراد وت�صدير وبيع النباتات والزهور والورود اال�صطناعية وا�ستيراد وت�صدير
وبيع �أدوات الزراعة والدواجن والحيوانات ولوازمها.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 40دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى  862طريق  5333البرهامة مجمع 353

هاتف 39620079 :و17620074
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
 -1ال�سيد نجيب محمود محمد �شرف
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )20000الن�سبة ()٪50
(بحريني الجن�سية)
 -2فا�ضل �سلمان حبيل النجار
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )20000الن�سبة ()٪50

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(بحريني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -1فا�ضل �سلمان حبيل النجار
 -2ال�سيد نجيب محمود محمد �شرف (بحريني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
(بحريني الجن�سية)
 -1ال�سيد نجيب محمود محمد �شرف
(بحريني الجن�سية)
 -2فا�ضل �سلمان حبيل النجار
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ملخ�ص عقــد
�شركة مدن الخليج للتطوير العقاري ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة مدن الخليج للتطوير العقاري ذ.م.م
رقم القيــد84202 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/7 :

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 و�إدارة
المجمعات التجارية وال�صناعية والعمارات والمباني ال�سكنية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 250دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  241مبنى  113طريق  383و�سط المنامة مجمع 316

هاتف1700025 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�سعودي الجن�سية)
 -1ماهر بن �سعد بن محمد الراجحي
عدد الح�ص�ص ( )1قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )50الن�سبة (02ر)٪0
(بحريني الجن�سية)
 -2عبداهلل عبداللطيف �أحمد الفوزان
عدد الح�ص�ص ( )4999قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )49950الن�سبة (98ر)٪99

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
عبداهلل عبداللطيف �أحمد الفوزان
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1عبداهلل عبداللطيف �أحمد الفوزان
 -2ماهر بن �سعد بن محمد الراجحي

(بحريني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)

(بحريني الجن�سية)
(�سعودي الجن�سية)

Chairman
Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة متجر �أحمد وعبدالرحمن الغريب ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة متجر �أحمد وعبدالرحمن الغريب ذ.م.م
رقم القيــد22989 :
تاريخ الت�أ�سي�س1990/3/7 :

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���ش��رك��ة :ا�ستيراد وت�صدير وبيع المالب�س الجاهزة وا�ستيراد وت�صدير وبيع
م�ستح�ضرات التجميل و�أدوات الخياطة وا�ستيراد وت�صدير وبيع �أحذية و�شنط يدوية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 250دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  81مبنى  20طريق  336المنامة/النعيم

مجمع 314

هاتف� 39090005 :ص.ب21900 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
� -1أحمد جمعة غريب الغريب
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪50
(بحريني الجن�سية)
 -2عبدالرحمن جمعة غريب الغريب
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪50

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
� -1أحمد جمعة غريب الغريب
 -2عبدالرحمن جمعة غريب الغريب

(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1عبدالرحمن جمعة غريب الغريب
� -2أحمد جمعة غريب الغريب

(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
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ملخ�ص عقــد
�شركة الغريب لمطابخ الألمنيوم ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة الغريب لمطابخ الألمنيوم ذ.م.م
رقم القيــد40225 :
تاريخ الت�أ�سي�س1998/3/4 :

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�سمبر من كل عام.
�أغ��را���ض ال�شركة� :صناعة الأب��واب والنوافذ والخزائن ونحوها من الألمنيوم و�إنتاج �آثاث
المطابخ من الألمنيوم.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى  815طريق  310مدينة حمد

هاتف� 39090005 :ص.ب22832 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
� -1أحمد جمعة غريب الغريب
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة ()50
 -2عبدالرحمن جمعة غريب الغريب
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة ()50

مجمع 1203

(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:
� -1أحمد جمعة غريب الغريب
 -2عبدالرحمن جمعة غريب الغريب
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1عبدالرحمن جمعة غريب الغريب
� -2أحمد جمعة غريب الغريب

(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

(بحريني الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

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

نائب الرئي�س
رئي�س مجل�س الإدارة
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ملخ�ص عقــد
�شركة فيوجن للدعاية والإعالن ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�شركة� :شركة فيوجن للدعاية والإعالن ذ.م.م
رقم القيــد84187 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/6 :

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 25دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  11مبنى  939طريق  613و�سط المنامة

مجمع 306

هاتف 33465377 :و36241234
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(باك�ستاني الجن�سية)
Bader Ali Afzal Mohammad Afzal -1
عدد الح�ص�ص ( )61قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )6100الن�سبة (40ر)٪24
(باك�ستانية الجن�سية)
Sana Afzal Mohammad Afzal -2
عدد الح�ص�ص ( )61قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )6100الن�سبة (40ر)٪24
(بحرينية الجن�سية)
 -3كوثر بروين محمد ب�شير جراغ دين
عدد الح�ص�ص ()128قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ()12800الن�سبة (20ر)٪51

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
Bader Ali Afzal Mohammad Afzal

(باك�ستاني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1كوثر بروين محمد ب�شير جراغ دين
Bader Ali Afzal Mohammad Afzal -2
Sana Afzal Mohammad Afzal -3

م�ستوى التوقيع (منفرد)

(بحرينية الجن�سية)
(باك�ستاني الجن�سية)
(باك�ستانية الجن�سية)

Director
Director
Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة موبي كوم تيليكوميونيكي�شنز ميدل �إي�ست ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�شركة� :شركة موبي كوم تيليكوميونيكي�شنز ميدل �إي�ست ذ.م.م
رقم القيــد84185 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/6 :

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 البرامج والأنظمة المتعلقة بالكمبيوتر والت�سليك الداخلي ل�شبكات االت�صال بالكمبيوتر
و�صيانتها وا�ستيراد وت�صدير وبيع برامج ومعدات الكمبيوتر المتعلقة ب�أدوات الدفع والبطاقات
الإئتمانية وا�ستيراد وت�صدير وبيع �إك�س�سوارات وم�ستلزمات الهاتف.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى 449

طريق 2013

المنامة/الحورة

مجمع 320

ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(باك�ستاني الجن�سية)
Adeel Ahmed Malik Hafeez AhmedMalik -1
عدد الح�ص�ص ( )98قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحرينية الجن�سية)
 -2نادية خليل محمد �أحمد
عدد الح�ص�ص ( )102قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
(بحرينية الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفردة)
 -1نادية خليل محمد �أحمد
(Adeel Ahmed Malik Hafeez AhmedMalik -2باك�ستاني الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
Adeel Ahmed Malik Hafeez AhmedMalik -1
 -2نادية خليل محمد �أحمد

(باك�ستاني الجن�سية)
(بحرينية الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة ليو لخدمات م�سح الكميات ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة ليو لخدمات م�سح الكميات ذ.م.م
رقم القيــد84181 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/6 :

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 :م�سح الكميات.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  12مبنى 1575

طريق 4631

النويدرات مجمع 646

هاتف 8765443 :و3987654
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
� -1ألن جون هارولد جينينجز
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(بحرينية الجن�سية)
 -2هدى عبداللطيف جوهر الجوعان
عدد الح�ص�ص ( )100قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1هدى عبداللطيف جوهر الجوعان
� -2ألن جون هارولد جينينجز

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

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
� -1ألن جون هارولد جينينجز
 -2هدى عبداللطيف جوهر الجوعان

ع�ضو مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س الإدارة

(بحريني الجن�سية)
(بحرينية الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة �إي جي واي جلف موبيل ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �إي جي واي جلف موبيل ذ.م.م
رقم القيــد84180 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/6 :

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 اك�س�سوارات وم�ستلزمات الهاتف وتزويد و�إدارة
�أجهزة االت�صاالت الطرفية  -م�ستور  -وتزويد و�إدارة �أجهزة �شبكات االت�صاالت  -م�ستورد -
و�صيانة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة 11

مبنى 743

طريق 831

�سناب�س

مجمع 408

هاتف 39295603 :و33882821
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(م�صري الجن�سية)
� -1إبراهيم عبدالقادر محمد جمعة
عدد الح�ص�ص ( )49قيمة الح�صة (� )200إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحريني الجن�سية)
 -2محمد جابر غي�ضان محمد
عدد الح�ص�ص ( )51قيمة الح�صة (� )200إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
� -1إبراهيم عبدالقادر محمد جمعة
 -2محمد جابر غي�ضان محمد
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1محمد جابر غي�ضان محمد
� -2إبراهيم عبدالقادر محمد جمعة

(م�صري الجن�سية)
(بحريني الجن�سية)

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

(بحريني الجن�سية)
(م�صري الجن�سية)
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ملخ�ص عقــد
�شركة ت�شاور لتقنية المعلومات ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة ت�شاور لتقنية المعلومات ذ.م.م
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/6 :
		
رقم القيــد84179 :

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 :خدمات تهيئة ونظم المعلومات وت�شغيل و�إدارة حافظة (بنك) المعلومات
وت�صميم وتطوير و�صيانة برامج الكمبيوتر.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة 1322

مبنى 614

طريق 1011

�سناب�س مجمع 410

هاتف17246121 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(باك�ستاني الجن�سية)
 -1نعيم محمد �إبراهيم زاهد
عدد الح�ص�ص ( )24قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )2400الن�سبة ()٪12
(هندي الجن�سية)
� -2إيجاز يو�سف واني
عدد الح�ص�ص ( )24قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )2400الن�سبة ()٪12
(هندي الجن�سية)
 -3محمد �إقبال �إ�سماعيل
عدد الح�ص�ص ( )152قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )15200الن�سبة ()٪76

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
محمد �إقبال �إ�سماعيل
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1محمد �إقبال �إ�سماعيل
 -2نعيم محمد �إبراهيم زاهد
� -3إيجاز يو�سف واني

(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)
(باك�ستاني الجن�سية)
(هندي الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
Managing Director
Director
Director
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ملخ�ص عقــد
�شركة فهد فون ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة فهد فون ذ.م.م
رقم القيــد84174 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/6 :
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 اك�س�سوارات وم�ستلزمات الهاتف.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى  807د

طريق 525

هاتف 34054699 :و 39111135
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1فهد محمد جيالن �أبوالغيث
عدد الح�ص�ص ( )196قيمة الح�صة ()50
 -2غالية علي محمد ال�ضامي
عدد الح�ص�ص ( )204قيمة الح�صة ()50

المحرق

مجمع 205

(يمني الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )9800الن�سبة ()٪49
(بحرينية الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )10200الن�سبة ()٪51

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
فهد محمد جيالن �أبوالغيث

(يمني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
فهد محمد جيالن �أبوالغيث

(يمني الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
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ملخ�ص عقــد
�شركة �سمفونية مانجمينت كون�سلتن�سي ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية محدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة �سمفونية مانجمينت كون�سلتن�سي ذ.م.م
رقم القيــد84168 :
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 :م�ست�شارو �إدارة و�إدارة �أعمال.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 20دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  14مبنى  966طريق  1812المنامة/الحورة مجمع 318
هاتف 17290077 :و 17290405
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(هندي الجن�سية)
 -1عبدالرحمن كونجو
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50
(هندي الجن�سية)
 -2نورالدين عبدول
عدد الح�ص�ص ( )200قيمة الح�صة (� )50إجمالي الح�ص�ص ( )10000الن�سبة ()٪50

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1عبدالرحمن كونجو
 -2نورالدين عبدول
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1نورالدين عبدول
 -2عبدالرحمن كونجو

(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (مجتمعين)
م�ستوى التوقيع (مجتمعين)

(هندي الجن�سية)
(هندي الجن�سية)

Chairman
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ملخ�ص عقــد
�شركة همام ال�شحات للأجهزة الإلكترونية -ت�ضامن
لمالكها همام �صبرة و�شريكه
ت�ضامن

ا�سم ال�شركة� :شركة همام ال�شحات للأجهزة الإلكترونية  -ت�ضامن لمالكها همام �صبرة
و�شريكه.
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/10 :
		
رقم القيــد84217 :

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 الأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع
غيارها.
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 10دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  16مبنى  52طريق  359المنامة/الق�ضيبية مجمع 321
هاتف 3354837 :و 39909939
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1همام ال�شحات �شعبان �صبرة
عدد الح�ص�ص ( )49قيمة الح�صة ()100
 -2زهرة ال�سيد مهدي �صادق عبدالر�ضا
عدد الح�ص�ص ( )51قيمة الح�صة ()100

(م�صري الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )4900الن�سبة ()٪49
(بحرينية الجن�سية)
�إجمالي الح�ص�ص ( )5100الن�سبة ()٪51

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1زهرة ال�سيد مهدي �صادق عبدالر�ضا (بحرينية الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفردة)
(م�صري الجن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -2همام ال�شحات �شعبان �صبرة
�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1همام ال�شحات �شعبان �صبرة
 -2زهرة ال�سيد مهدي �صادق عبدالر�ضا

(م�صري الجن�سية)
(بحرينية الجن�سية)

مدير
مدير
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ملخ�ص عقــد
�شركة �أيه زد �أن �إنف�سمنت �ش� .ش .و.
لمالكتها �شركة عبداهلل الحمد ال�صقر و�أخوانه
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة �أيه زد �أن �إنف�سمنت �ش� .ش .و.
		
رقم القيــد84223 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/10 :
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 الأوراق المالية(�أ�سهم و�سندات) لح�ساب ال�شركة فقط .
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 50دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  62مبنى  315طريق  1705المنطقة الدبلوما�سية مجمع 317
�ص.ب3566 :

هاتف 17535252 :فاك�س17533358 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(كويتي الجن�سية)
�شركة عبداهلل الحمد ال�صقر و�أخوانه
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
 -1زيد ع�صام جا�سم الحمد ال�صقر
 -2خالد عبداهلل الحمد ال�صقر

(كويتي الجن�سية)
(كويتي الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
 -1خالد عبداهلل الحمد ال�صقر
 -2زيد ع�صام جا�سم الحمد ال�صقر

(كويتي الجن�سية)
(كويتي الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
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ملخ�ص عقــد
�شركة زنجبار للتنظيفات �ش� .ش .و.
لمالكها مبارك بن حمد بن فني�س اليامي
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة زنجبار للتنظيفات �ش� .ش .و .لمالكها مبارك بن حمد بن فني�س
اليامي.
		
رقم القيــد84182 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/6 :
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 التنظيفات (درجة ثالثة) .
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 50دينار

عنوان ال�شركـة :مبنى 648

طريق 2121

مجمع 521

�سار

�ص.ب3566 :

هاتف 17224425 :فاك�س17224772 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(�سعودي الجن�سية)
مبارك حمد فني�س اليامي
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
مبارك حمد فني�س اليامي

(�سعودي الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
مبارك حمد فني�س اليامي

(�سعودي الجن�سية)

م�ستوى التوقيع (منفرد)
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ملخ�ص عقــد
�شركة �أ�صوان للتجارة �ش� .ش .و.
لمالكها عمران عبداهلل ح�سين عبدالكريم
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :شركة �أ�صوان للتجارة �ش�.ش.و .لمالكها عمران عبداهلل ح�سين عبدالكريم
		
رقم القيــد84200 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/2/7 :
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 ال�ساللم والم�صاعد الكهربائية .
العيني- :
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي000 :ر 50دينار

عنوان ال�شركـة� :شقة  106مبنى 803

طريق 5431

بوري

مجمع 754

هاتف39457429 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني الجن�سية)
عمران عبداهلل ح�سين عبدالكريم
عدد الح�ص�ص ( )500قيمة الح�صة (� )100إجمالي الح�ص�ص ( )50000الن�سبة ()٪100

مجموع ن�سبة الملكية ()٪100
المخولون بالتوقيع:
عمران عبداهلل ح�سين عبدالكريم

(بحريني الجن�سية)

�أع�ضاء مجل�س الإدارة:
عمران عبداهلل ح�سين عبدالكريم

(بحريني الجن�سية)

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

رقم الدعوى 7/7256/2012/02

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة النبع التجارية ب�صفتها وكيلة عن �شركة زين البحرين لالت�صاالت ،وكيلتها
المحامية ريم خلف .مكتب  403بناية حوار �أ طريق  1702مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية.
المدعى عليه :محمد خالد غياث الم�ؤيد ،رقمه ال�شخ�صي � .850124336شقة  3مبنى 635
طريق  2122مجمع � .721صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  109/645دنانير 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
الإثنين  2013/5/27لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/13345 /2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :بنك البحرين الوطني وكيله المحامي عبدالغني ال�سيد حمزة قاروني .برج بنك
البحرين الوطني مبنى 142مكتب 91طريق 1607المنامة� 316شارع الحكومة .المدعى عليه:
محمود �أحمد ح�سن �أحمد الكويتي .منزل 2495طريق 431مجمع 604القرية� .صفة الدعوى:
طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
بجل�سة الإثنين  2013/4/8المحددة لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 7/16829 /2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى  

تبليغ بالح�ضور

المدعي :ال�شيخ �سلمان بن عطية اهلل �آل خليفة وكيله المحامي عادل بوعلي .مكتب المحامين
�إدارة المحاكم .المدعى عليهما� :شركة ال�س للمقاوالت ولوكا لورين .مجهوال العنوان� .صفة
الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهما المذكورين بالح�ضور بنف�سيهما �أو
بوكيل عنهما لجل�سة الإثنين  2013/4/8المحددة لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى8/9614/2012/02

تبليغ بالح�ضور

المدعي :بنك البحرين للتنمية وكيله المحامي علي محمد ح�سن كمال .المنطقة الدبلوما�سية
بناية �سهيل الطابق الأول مكتب رقم  .21المدعى عليها :قرطا�سية واحة المعرفة ل�صاحبها
را�شد طرار را�شد الجابر .الرفاع ال�شرقي  911طريق  7مبنى  .69المو�ضوع :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
لجل�سة الإثنين  2013/4/8المحددة لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/8005/2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلتها المحامية ليلى الب�صري .مكتب 85
بناية �شركة البحرين لل�سياحة طريق  1701المنامة  .317المدعى عليها الأولى :نورة جمعة
ربيعة خمي�س .المدعى عليها الثانية :حف�صة �أحمد �صالح الدو�سري .فيال 301طريق 534
البديع � .525صفة الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهما المذكورتين بالح�ضور بنف�سيهما �أو
بوكيل عنهما لجل�سة الإثنين  2013/4/8المحددة لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/13345/2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعي :بنك البحرين وال�شرق الأو�سط وكيلته المحامية فاطمة الحواج� .إدارة المحاكم
مكتب المحامين .المدعي عليه� :أنطوان �سعيد جورج .مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب
ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه ،لجل�سة الإثنين  2013/4/8المحددة لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 2/6515/1995/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة جواد حبيب و�شركاه وكيلتها المحامية �سلوى �آل خليفة .مرف�أ البحرين المالي
الطابق  112-10جي بي ك��ورب��� .ص.ب 787.المنامة .المدعى عليها الأول��ى :لولوة �صالح
محمد ح�سن الخالدي .المدعى عليها الثانية :حنان جا�سم �سند .المدعى عليه الثالث :محمد
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�سند محمد �سند .المدعى عليها الرابعة� :أني�سة جا�سم محمد �سند .مجهولو العنوان� .صفة
الدعوى :تركة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور ب�أنف�سهم �أو
بوكيل عنهم ،لجل�سة الإثنين  2013/4/8المحددة لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 1/5575/2012/02

              رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعي� :أحمد جا�سم عبداهلل جا�سم ،وكيلته المحامية �سميرة �سلمان علي را�شد .المدعى
عليه� :سيلفيا �آل جيه جي فيرميدت .مجهول العنوان� .صفة الدعوى :منازعات مدنية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
لجل�سة الإثنين  2013/4/8المحددة لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9 /10256/2011/02

  رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعي :مجموعة عبدالجبار الكوهجي وكيلته المحامية مها جابر .المنطقة الدبلوما�سية برج
ال�صقر الطابق الرابع مكتب رقم  .407المدعى عليه :ماني�ش كومار راجندران .مبنى 96
�شارع � 3402شقه 2المعامير� .634صفة الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
لجل�سة الإثنين  2013/4/8المحددة لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/15685/2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعي :خمي�س رجب خمي�س وكيله المحامي �سعد ال�شمالن .المدعى عليه� :أندرو جيم�س،
بريطاني الجن�سية ،رقمه ال�شخ�صي  .801202909مجهول� .صفة الدعوى :طلب مبلغ �إيجار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
لجل�سة الأحد  2013/4/7المحددة لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 7/8777/2012/02

        رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى عبدالقادر ح�سن محمد محمود محجوب رقم ال�شخ�صي
.541010646
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تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى عبدالقادر ح�سن محمد
محمود محجوب ،فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه ،عليه �أن يبادر
بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أن على كل من
في ذمته دين للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة في �أقرب فر�صة .وقد حددت المحكمة
جل�سة الأحد  2012/4/7لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/10499/2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليه :قا�سم
علي �شبعان علي ،رقمه ال�شخ�صي  .770606270مبنى  81طريق  303مجمع � 903شقه .21
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1184.898دينار ً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  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 7/10500/2012/02

           قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نبيلة الماجد .المدعى عليها :خولة �شهاب
�أحمد ح�سن ،رقمها ال�شخ�صي  .730326977مبنى  850طريق  630مجمع  206المحرق.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  287.609دينار ً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  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/10379/2012/02

  قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليها :عائ�شة
محمد �سهل خمي�س رجب ،رقمها ال�شخ�صي  .880104759مبنى  1017طريق  5521مجمع
 225المحرق� .صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  104.149دنانير 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
الخمي�س  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 2/10606/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليه :ح�سين
في�صل ح�سن �سلمان ،رقمه ال�شخ�صي  .860902153مبنى  64طريق  1304مجمع  813مدينة
عي�سى� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  135.390دينار ً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  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 8/10522/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة   

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليه� :أبو�إياد
للأثاث والأجهزة الكهربائية الم�ستعملة ل�صاحبها هاني رم�ضان خمي�س ،رقمه ال�شخ�صي
 .820908754مبنى  68طريق  56مجمع  203المحرق� .صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ قدره
 1845.663دينار ً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  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 2/10508/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليه:
 ،malita david nadarرقمه ال�شخ�صي  .821131443مبنى  1616طريق  89مجمع � 906شارع
ال�شيخ �سلمان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  139.516دينار ً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  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.
joyce

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى 7/10514/2012/02

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليه :عي�سى
جا�سم محمد نم�شان ،رقمه ال�شخ�صي � .780805100شقة  121مبنى  116طريق  92مجمع
 812مدينة عي�سى .طلب مبلغ  859/415دينار ًا والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
الخمي�س  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 8/10343/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة
عمر مثنى عبدالرب ل�صاحبها عمر مثنى عبدالرب ،رقمه ال�شخ�صي  .850116163مبنى
 167طريق  205مجمع � 202شقة � .12صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1621.952دينار ً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  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 8/10617/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليه :جاد
�أحمد منجنيكا ،رقمه ال�شخ�صي  .750445688مبنى  25طريق  384مجمع  306المنامة.
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  175.669دي��ن��ار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة الخمي�س
 2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 2/10623/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليه :محمد
عي�سى �إبراهيم محميد ،رقمه ال�شخ�صي  .870301330مبنى  268طريق  3308مجمع 933
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الرفاع� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  872.210دينار ً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  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 8/10584/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليه :محمد
عبدالكريم علي بطي ح�سين ،رقمه ال�شخ�صي  .791109488مبنى  108طريق  382مجمع
� .341صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  114.326دينار ً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
الخمي�س  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/3454/ 2012/02
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
علي �أحمد علي حميدان

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة علي �أحمد علي حميدان ،رقمه
ال�شخ�صي .200100696:
فعلى كل وارث   للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه ،عليه �أن يبادر بتقديم دعوى
لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أن على كل من في ذمته دين
للمتوفى المذكور �أن ي�شعر ه��ذه المحكمة في �أق��رب فر�صة ،وق��د ح��ددت المحكمة جل�سة
الأربـعـاء  2013/4/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                 رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى 4/1379/2013/02
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى �شاهين �صقر �شاهين

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى �شاهين �صقر �شاهين،
رقمه ال�شخ�صي.321000269 :
فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه ،عليه �أن يبادر بتقديم دعوى
لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوم ًا من تاريخه ،كما �أن على كل من في ذمته دين
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للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة في �أقرب فر�صة ،وقـد حددت المحكمة جل�سة الثالثاء
 2013/2/19لنظر الدعوى ،ليعلم.
رقم الدعوى 2/16907/2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
عبدالواحد عبدالعزيز لطف علي خنجي

تعلـن المحكمة الكبرى المدنية الخام�سة عن فتح دعوى تركة المتوفى عبدالواحد عبدالعزيز
لطف علي خنجي ،رقمه ال�شخ�صي .150002580
فعلى كل وارث للمتوفى المذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه ،عليه �أن يبادر بتقديم دعوى
لدى هذه المحكمة خالل خم�سة و�أربعين يوما ً من تاريخه ،كما �أن على كل من في ذمته دين
للمتوفى المذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة في �أقرب فر�صة ،وقـد حددت المحكمة جل�سة الثالثاء
 2013/4/23لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 9/11693/2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الخام�سة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :وزارة ال�صحة ويمثلها جهاز ق�ضايا الدولة .هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني ،المنامة.
المدعى عليه� :إم بي �إم علم فلورا .مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب �إلزام المدعى عليه
بدفع مبلغ قدره  5076/349دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/3ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى 4/10149/2012/02

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري .المدعى عليه :كاظم
محمد كاظم �أحمد محمد علي ،رقمه ال�شخ�صي  .870907441مبنى  555طريق  3314مجمع
� .933صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  162/833دينار ً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
الأحد  2013/06/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم اال�ستئناف9/1680/2012 /03 :
رقم الدعوى4/13184/2011/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف� :سهيل غازي الق�صيبي ،العنوان :بوا�سطة المحامية هيا را�شد �آل خليفة .الم�ست�أنف
عليه :محمد ف�ؤاد مهدي الحلواجي ،العنوان :فيال  7مجمع الفار�س ال�سكني بوبة � 1723سار.
طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا ،وفي المو�ضوع:
تعديل الحكم الم�ست�أنف فيما ق�ضى به من رف�ض طلب بدل االنتفاع والق�ضاء ب�إلزام الم�ست�أنف
�ضده ب�أن ي�ؤدي للم�ست�أنف مبلغ ًا قدره  1200/-دينار عن بدل انتفاعه من العين الم�ؤجرة عن
�شهر �أكتوبر  ،2011و�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن ت�ؤدي كافة الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى للم�ست�أنف عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بمن ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الخمي�س  ،2013/3/7ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى

رقم اال�ستئناف9/108/2012/03 :
رقم الدعوى7/8653/2008/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :عي�سى فرج �أرحمه البور�شيد ،عنوانه :بوا�سطة وكيلته المحامية �صالحة عي�سى
البور�شيد  /المحاكم – مكتب المحامين .الم�ست�أنف �ضده :خالد بن دخيل اهلل بن م�سفر
الق�شعمي ،عنوانه� :شقة  22مبنى 511طريق  509مجمع  .305طلبات اال�ستئناف :قبول
اال�ستئناف �شك ًال لتقديمه في الميعاد �شام ًال �أ�سبابه الواردة عليه ،وفي المو�ضوع تعديل الحكم
الم�ست�أنف فيما ق�ضى به من �إل��زام الم�ست�أنف �ضده �سداد مبلغ  100/-دينار للم�ست�أنف
و�إلزامه الم�صاريف في حدود المق�ضي به و�أتعاب المحاماة ورف�ض الفائدة والحكم مجدد ًا له
ب�إلزامه �سداد مبلغ قدره  2000/-دينار كاملة وفق ًا للثابت في الدعوى ا�ستناد ًا لن�ص المادتين
( )223,224ال�صادرتين بقانون المرافعات ب�ش�أن اال�ستئناف كونه م�ستحق ًا كما ورد و�أثبت في
ذلك ،وت�ضمين الم�ست�أنف �ضده الر�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 المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بمن ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الخمي�س  ،2013/3/7ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى
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رقم اال�ستئناف2/428/2012/03 :
رقم الدعــــــوى5/28/2006/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة� :شركة العربية لجرف الرمال ذ.م.م �سجل تجاري رقم ،39456 :العنوان :بوا�سطة
وكيلها المحامي محمد جعفر مدن .الم�ست�أنف عليه الأول :جا�سم محمد يو�سف الكواري،
العنوان :بوا�سطة وكيلته المحامية رب��اب العري�ض .الم�ست�أنف عليها الثانية� :شركة جلف
الرمال ،مجهول العنوان .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال للتقرير به في الميعاد
المقرر قانونيا ،في المو�ضوع ب�إلغاء الحكم الم�ست�أنف فيما ق�ضى به من �إلزامها ب�أداء المبلغ
المحكوم به للم�ست�أنف �ضده الأول والق�ضاء مجدد ًا برف�ض الدعوى في مواجهتها واخراجها
من الدعوى بال م�صاريف والزام الم�ست�أنف �ضدهما بالم�صاريف عن درجتي التقا�ضي ومقابل
اتعاب المحاماة.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�ست�أنف عليها الثانية �شركة
جلف الرمال بالح�ضور بنف�سها �أو بمن ينوب عنها لجل�سة الأحد  ،2013/3/3ليعلم.

رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الرابعة

رقم اال�ستئناف3/2445/2012/03 :
رقم الدعــــــوى8/4597/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :م�ؤ�س�سة هانكو لت�أجير ال�سيارات ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي ماجد �شهاب.
الم�ست�أنف عليها الأولى� :شركة البحرين الوطنية للت�أمين ،العنوان :بوا�سطة وكيالها المحاميان
محمد ال�سيد يو�سف ويو�سف الها�شمي .الم�ست�أنف عليه الثاني :اندرو بلير �سمب�سون ،مجهول
العنوان .الم�ست�أنف عليه الثالث :مايكل ويليام برايدود ،مجهول العنوان .الم�ست�أنف عليه
الرابع :كالرك �سمب�سون ،مجهول العنوان .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال لتقديمه
في الميعاد المقرر قانون ًا ،وفي المو�ضوع ب�إلغاء الحكم الم�ست�أنف والق�ضاء مجددا برف�ض
ال��دع��وى ف��ي مواجهة الم�ست�أنفة و�إل���زام الم�ست�أنف �ضدهم بالم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�ست�أنف عليهم الثاني والثالث
والرابع بالح�ضور ب�أنف�سهم �أو بمن ينوب عنهم لجل�سة الأحد  ،2013/3/10ليعلم.

رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الرابعة
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رقم اال�ستئناف7/2006/2012/03 :
رقم الدعوى2/1405/2012/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :مريم يو�سف عي�سى �أحمد ،رقمها ال�شخ�صي  ، 610606751عنوانها :مبنى 861
طريق  2428باربار  .524الم�ست�أنف عليها :رو�ضة البراعم (�س  .ت ،)7104150 :العنوان:
مبنى � 35شارع كرانة مجمع  .456طلبات اال�ستئناف :تعديل الحكم الم�ست�أنف و�إل��زام
الم�ست�أنف عليها ب�أن ت�ؤدي للم�ست�أنفة جميع المبالغ المطلوبة بما مجموعه  1765/-دينار ًا،
و�إلزام الم�ست�أنف عليها بدفع التعوي�ضات ومكاف�أة نهاية الخدمة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها �أو من ينوب عنها
بالح�ضور لجل�سة الأحد  ،2013/3/3ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف7/2300/2012/03 :
رقم الدعوى3/486/2012/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :فندق بانوراما البحرين (�س .ت  )17226005 :وكيله المحامي �أحمد عراد/
المحاكم – مكتب المحامين ،العنوان :بناية الدانة  160مكتب  62طريق  1703مجمع 317
المنطقة الدبلوما�سية – المنامة .الم�ست�أنف عليه :ن��واف ب��ن عو�ض ب��ن �سعد الغرابي
 ،G967208العنوان :غرفة رقم  937مبنى  1579طريق  4041مجمع  – 340المنامة.
طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف لتقديمه ،و�إلغاء الحكم الم�ست�أنف ،وت�ضمين الم�ست�أنف
�ضده م�صاريف الدعوى والر�سوم عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليه �أو من ينوب عنه
بالح�ضور لجل�سة الأحد  ،2013/3/3ليعلم.

  رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف 9/3117/2011/03
رقم الدعوى 3/4031/2010/02
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :محمد عرفان وكيله المحامي عادل المتروك ،عنوانه :بناية حوار ( �أ ) – الطابق
الثاني مكتب  202المنطقة الدبلوما�سية .الم�ست�أنف عليه :مركز النمر للداللة ،العنوان :محل
 20طريق  373مجمع  306المنامة .طلبات اال�ستئناف :احتياطي ًا :الحكم وقبل الف�صل في
المو�ضوع ب�إحالة اال�ستئناف للتحقيق ليثبت الم�ست�أنف عالقة العمل مع الم�ست�أنف �ضدها
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وب�إخاللها بحقوقه العمالية وا�ستحقاق الم�ست�أنف لأجوره المتخلفة ولطلباته الواردة في الئحة
اال�ستئناف .و�أ�صلي ًا :الحكم ب�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن ت�ؤدي �إلى الم�ست�أنف مت�أخرات خم�سة
�أ�شهر وبواقع مبلغ قدره  500/-دينار (خم�سمائة دينار) ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن ت�ؤدي
�إلى الم�ست�أنف بدل الإجازة ال�سنوية وبواقع مبلغ قدره  50/-دينار ًا (خم�سون دينار ِا) ،و�إلزام
الم�ست�أنف �ضده ب�أن ي�ؤدي �إلى الم�ست�أنف مكاف�أة نهاية الخدمة ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده برد
مبلغ  1200/-دينار ( �ألف ومائتان دينار) ا�ستلمها من الم�ست�أنف لتجديد الإقامة له دون
وجه ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضدها ب�أن ت�ؤدي �إلى الم�ست�أنف مبلغ وقدره  600/-دينار ( �ستمائة
دينار ) وذلك كتعوي�ض عن الت�أخر في �صرف الأج��ور ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضده ب�أن ي�صدر
�شهادة نهاية خدمة �إلى الم�ست�أنف ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن ي�سلم الم�ست�أنف جواز �سفر
�صالح لل�سفر وتذكرة العودة ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن ت�ؤدي �إلى الم�ست�أنف بدل �ساعات
العمل اال�ضافية التي عملها الم�ست�أنف بما يعادل �ساعتان يومي ًا ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضده
بالر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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 الأحد  ،2013/3/3ليعلم.

    رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف5/2315/2012/03 :
رقم الدعــوى9/12268/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة� :شركة قرطا�سية االتحاد ،العنوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عي�سى �إبراهيم.
الم�ست�أنف عليها� :شركة الخليج لال�ستثمار ،مجهول العنوان .طلبات اال�ستئناف :قبول
اال�ستئناف �شك ًال ،وفي المو�ضوع بتعديل الحكم الم�ست�أنف فيما ق�ضى به من ن�سبة الفوائد
الأخيرية والق�ضاء مجددا بالزام الم�ست�أنف �ضدها بالفائدة على المبلغ المق�ضي به بواقع %9
�سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى تمام ال�سداد وت�أييد الحكم الم�ست�أنف فيما عدا ذلك ،وفي
جميع االحوال بالزام الم�ست�أنف �ضدها بالر�سوم والم�صاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن
درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�ست�أنف عليها الثانية بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها لجل�سة الأحد  ،2013/3/17ليعلم.

رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الرابعة
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رقم اال�ستئناف9/1712/2012/03 :
رقم الدعوى5/1477/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف� :سيد محمد محمود خلف وكيلها مهدي �صالح �صالح علي النها�ش ،عنوانه :بناية
 867مكتب  11طريق  422مجمع  304المنامة .الم�ست�أنف �ضده :الري ليروي هار�شمان (
�أمريكي الجن�سية) ،عنوانها� :شقة  2مبنى 106طريق  3302مجمع  333المنامة .طلبات
اال�ستئناف :تعديل حكم �أول درج��ة والحكم ب�إلزام الم�ست�أنف �ضده بدفع مبلغ ق��دره �ألف
وثالثمائة دينار عن طلباتنا المعدلة ،وتحميل الم�ست�أنف �ضده ر�سوم المحكمة ومقابل �أتعاب
المحاماة والفوائد القانونية وذلك عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى للم�ست�أنف �ضده المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بمن ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الخمي�س  ،2013/3/7ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى
رقم اال�ستئناف9/897/2012/03 :
رقم الدعوى5/11043/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة� :شركة نجمة ال�شمال وكيلها محمد علي الوطني ،عنوانه :مكتب  ،52الطابق ،5بناية
الح�سن ،الدبلوما�سية .الم�ست�أنف �ضدهما� :أحمد علي عبدالر�سول الخزاعي و�شركة عالية
ماري القاب�ضة ،عنوانهما� :شقة  73مبنى  1194طريق  5124مجمع  351المنامة .طلبات
اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال لتقديمه بالميعاد ،وفي المو�ضوع ب�إلغاء الحكم الم�ست�أنف
فيما ق�ضى به من رف�ض الدعوى في مواجهة الم�ست�أنف �ضده الأول وتعديل الحكم ب�إلزام
الم�ست�أنف �ضدهما الأول والثاني بالت�ضامم والت�ضامن �سداد  1500/-دينار (�ألف وخم�سمائة
دينار) للم�ست�أنفة مع الفوائد القانونية ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضدهما الر�سوم والم�صاريف
و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأول��ى للم�ست�أنف عليهما المذكورين بالح�ضور
بنف�سهما �أو بمن ينوب عنهما بالح�ضور لجل�سة الخمي�س  2013/3/7المحددة لنظر
اال�ستئناف ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى

العدد - 3098 :الخميس  4أبريل 2013

رقم اال�ستئناف9/1475/2012/03 :
رقم الدعـوى9/7960/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة� :إيمان علد اهلل عبا�س ال�شمالوي  ،830702997العنوان :بوا�سطة وكيلها
المحامي عبد اهلل ال�شمالوي /المحاكم – مكتب المحامين ،عنوانه :بناية العوجان – الطابق
الخام�س – مكتب  51و  – 52المنامة – �شارع الحكومة مجمع  .304الم�ست�أنف �ضدها:
الخليج ل�ل�إدارة والخدمات (�س  .ت  ،)065614-01 :العنوان :مبنى � 145شارع  28مجمع
 408ال�سناب�س .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ال�ستيفائه �أو�ضاعه القانونية
ولتقديمه ممن يملكه على حكم يقبله ،وب�إلغاء الحكم الم�ست�أنف فيما ق�ضى به من رف�ض
الدعوى والحكم ب�إلزام الم�ست�أنف �ضده ب�أن ي�ؤدي للم�ست�أنفة تعوي�ض ًا عما �أ�صابها جراء ف�صلها
تع�سفي ًا وب��دل االخطار وب��دل االج��ازة ال�سنوية والأج���ور المت�أخرة من  2009/10/1حتـى
 2009/11/10مع �إلزام الم�ست�أنف عليه بالر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة عن
درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�س ــة الإثنين  ،2013/3/4ليعلم.

رئي�س محكمة اال�ستئناف الكبرى المدنية الثانية

رقم اال�ستئناف9/1271/2011/03 :
رقم الدعوى4/13108/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :رونالدو فونجو فويلي�س ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي جا�سم �أحمد عبد اهلل /
المحاكم – مكتب المحامين .الم�ست�أنف �ضدها� :أن وى ديزاينز �آند جرافيك�س ،العنوان� :شقة
رقم  22مبنى  31طريق  383مجمع � 305شارع الحكومة– المنامة .طلبات اال�ستئناف :قبول
اال�ستئناف ،وفي المو�ضوع �إلغاء حكم محكمة �أول درجة والق�ضاء مجدد ًا ب�إلزام الم�ست�أنف
�ضدها ب�أن ت�ؤدي للم�ست�أنف الآتي :بدل الإج��ازة ال�سنوية مبلغ قدره  680/-دينار ًا ومكاف�أة
نهاية الخدمة مبلغ قدره  1800/-دينار وبدل الإخطار مبلغ قدره  1200/-دينار وتعوي�ض عن
الف�صل التع�سفي مبلغ قدره  7200/-دينار وراتب �ستة �أ�شهر للم�ست�أنف ،لي�صبح المجموع
 10880/دينار ًا ومنح الم�ست�أنف �شهادة خدمة و�إلزام الم�ست�أنف �ضدها بالر�سوم الق�ضائيةوالفوائد القانونية ومقابل �أتعاب المحاماة عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف المذكور بالح�ضور
لجل�سة يوم الإثنين  ،2013/3/4ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية
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رقم اال�ستئناف9/699/2011/03 :
رقم الدعـوى7/4687/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة� :شركة رفيرا لت�أجير ال�سيارات ،العنوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية هدى �سعد
�أحمد يو�سف /المحاكم – مكتب المحامين ،عنوانه :/بناية ال�صقر – الدور الرابع – مكتب
 – 402المنطقة الدبلوما�سية .الم�ست�أنف �ضدها :مي من�صور محمد يو�سف البدوي ،رقمها
ال�شخ�صي  ،570908030العنوان� :شقة  12مبنى  389ممر  1513مجمع  815مدينة عي�سى.
طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ال�ستيفائه �أو�ضاعه القانونية ولتقديمه ممن يملكه
على حكم يقبله ،وفي المو�ضوع بتعديل الحكم الم�ست�أنف والق�ضاء ب�إلزام الم�ست�أنف �ضدها
ب�أن ت�ؤدي للم�ست�أنفة مبلغ  513/-دينار ًا بد ًال من  413/-دينار ًا مع الفائدة القانونية بواقع %2
من تاريخ المطالبة وحتى تمام ال�سداد ،و�إلزام الم�ست�أنف �ضدها بالم�صروفات والأتعاب عن
درجتي التقا�ضي ،و�إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الم�ست�أنفة �أن ال�سيارة ظلت متعطلة لمدة
�شهر وتقدر قيمته بمبلغ  165/-دينار ًا.
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  ،2013/3/4ليعلم.

رئي�س محكمة اال�ستئناف الكبرى المدنية الثانية
رقم اال�ستئناف7/1602/2011/03 :
رقم الدعـــــوى8/6829/2012/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف /البنك الأه��ل��ي المتحد ،العنوان :بوا�سطة الوكيل المحامي عي�سى �إبراهيم
محمد .الم�ست�أنف عليها :مريم محمد �أحمد �آل خليفة ،مجهولة العنوان .الطلبات :قبول
اال�ستئناف �شك ًال وفي المو�ضوع بتعديل الحكم الم�ست�أنف فيما ق�ضى به من احت�ساب الفائدة
بواقع � %2سنوي ًا لي�صبح بواقع  %8.61وت�أييده فيما عدا ذلك ،وفي جميع الأح��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 عليها المذكورة
بالح�ضور بنف�سها �أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الأحد 2013/3/10و ،ليعلم.

  رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الرابعة
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رقم اال�ستئناف2/1949/2012/03 :
رقم الدعـــــوى9/4691/2011/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :فا�ضل محمد ح�سن البدو وكيله المحامي نبيل نا�صر الق�صاب .الم�ست�أنف عليه:
خالد مح�سن فهد القعود �صاحب �شركة تمدين للمقاوالت الإن�شائية ،العنوان :مبنى  28طريق
 29مجمع  240عراد .الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وتعديل الحكم الم�ست�أنف وذلك ب�إلزام
الم�ست�أنف عليه ب�أن ي�ؤدي للم�ست�أنف مبلغ ًا ق��دره105,847,600د.ب (مائة وخم�سة وثمانمائة
و�سبعة و�أربعون دينار و�ستمائة فل�س) بد ًال من المبلغ المحكوم به وقدره  44147,600دينار
بحريني ،و�إل��زام الم�ست�أنف �ضده بالر�سوم الق�ضائية �شاملة لأتعاب المحاماة عن درجتي
التقا�ضي.
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 الأحد  ،2013/3/10ليعلم.

   رئي�س محكمة اال�ستئناف العليا المدنية الرابعة

رقم اال�ستئناف4/2618/2011/03 :
رقم الدعوى3/0805/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة� :ساهديفان كراثيل ناريانان وكيلها المحامي عي�سى فرج ارحمه ال بور�شيد.
الم�ست�أنف �ضدها :برج ال�ساعة للمقاوالت ،عنوانه :مبنى � 370أ -طريق  99مجمع  814مدينة
عي�سى .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال لرفعه في الميعاد المحدد قانون ًا �شام ًال
الأ�سباب الواردة عليه ،وفي المو�ضوع ب�إلغاء الحكم الم�ست�أنف فيما ق�ضى به والق�ضاء مجدد ًا
بكافة الطلبات المقدمة لدى وزارة العمل والثبته في الدعوى االبتدائية ا�ستناد ًا لن�ص المادتين
 223,224من قانون المرافعات ال�صادرتين ب�ش�أن اال�ستئناف ،وت�ضمين الم�ست�أنف �ضدها
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أت��ع��اب المحاماة والفائدة القانونية بواقع  %10من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الأولى للم�ست�أنف �ضدها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بمن ينوب عنها بالح�ضور لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/10ليعلم.

رقم اال�ستئناف8/392/2012/03 :
رقم الدعوى8/13171/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :هيئة تنظيم �سوق العمل ويمثلها جهاز ق�ضايا الدولة ،عنوانه :بناية  – 247كار
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بارك بالزا طريق  1704مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية .الم�ست�أنف عليه :جا�سم علي عبد
اهلل المدوب ( �صاحب م�ؤ�س�سة جا�سم علي المدوب ) ،العنوان :مبنى � 1142شارع 2933مجمع
 729جرداب .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،والغاء الحكم الم�ست�أنف والق�ضاء
ب�إلزام الم�ست�أنف عليه بدفع مبلغ  964/-دينار ًا ( ت�سعمائة و�أربعة و�ستون دينار ًا) مع �إلزام
الم�ست�أنف عليه بالم�صروفات على درجتي التقا�ضي ) .
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليه المذكور بالح�ضور
نف�سه �أو بمن ينوب عنه بالح�ضور لجل�سة الأربعاء  ،2013/4/10ليعلم.

           رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف1/2967/2011/03 :
رقم الدعوى6/11749/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

ال��م�����س��ت���أن��ف� :أح��م��د ع��ي��د �أح��م��د �إب��راه��ي��م يا�سين وك��ي��ل��ه ال��م��ح��ام��ي ج��ا���س��م محمد علي
�سرحان ،العنــوان :بناية �شركة البحرين لل�سياحة ال���دور ال�ساد�س مكتب  66المنطقة
الدبلوما�سية .الم�ست�أنف �ضده الأول :ع��ب��داهلل جا�سم ع��ب��داهلل وكيله المحامي محمود
عامر ،العنوان� :شارع الحكومة  302بناية اوال – الدور الأول المنامة .الم�ست�أنف �ضده الثاني:
نا�صر �صفر ال�شيراوي ،العنوان � :شقة  1طريق  702المحرق  .207طلبات اال�ستئناف� :إلغاء
الحكم الم�ست�أنف في مواجهة الم�ست�أنف ،ورف�ض الدعوى بالن�سبة للم�ست�أنف والحكم مجدد ًا
ب���إل��زام الم�ست�أنف �ضده الثاني كونه الم�سئول عن ال�سيارة وتحميل الم�ست�أنف �ضدهما
الم�صروفات ومقابل �أتعاب المحاماة.
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  ،2013/3/5ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف6/2732/2011/03 :
رقم الدعوى9/8311/2010/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :هيئة تنظيم �سوق العمل وتمثلها هيئة الت�شريع واالفتاء القانوني ،العنوان :بناية
رقم  347كار بارك بالزا طريق  1704مجمع  – 317المنطقة الدبلوما�سية .الم�ست�أنف �ضده:
خالد عبده محمد باروت – �صاحب م�ؤ�س�سة �شتوره للمقاوالت ( �س .ت  ،) 5475302 :العنوان:
مبنى � 407شارع  83مجمع  907الرفاع ال�شرقي .طلبات اال�ستئناف :الحكم بقبول اال�ستئناف،
و�إلغاء الحكم الم�ست�أنف والق�ضاء مجدد ًا ب�إلزام الم�ست�أنف �ضده بدفع مبلغ قدره 1230/-
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دينار ًا (�ألف ومائتين وثالثون دينار ًا) مع �إلزام الم�ست�أنف �ضده بالم�صروفات عن درجتي
التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده المذكور
بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/5ليعلم.

                     رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف2/20120980/03 :
رقم الدعوى6/6587/2011/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنفة :وزارة ال�صحة ،ويمثلها جهاز ق�ضايا الدولة ،العنوان  /بناية رقم  – 247كار بارك
بالزا طريق – 1704مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية .الم�ست�أنف �ضده� :سامي علي ح�سين
علي � /صاحب م�ؤ�س�سة �أزهار للمقاوالت ( �س  .ت  ،)22383-1 :العنوان� :شقة  7مبنى 23
�شارع  4301مجمع  .643طلبات اال�ستئناف :الحكم بقبول اال�ستئناف ،و�إلغاء الحكم الم�ست�أنف
والق�ضاء مجدد ًا ب�إلزام الم�ست�أنف �ضده بدفع مبلغ قدره ( )3001/184دينار عبارة عن ر�سوم
الرعاية ال�صحية الم�ستحقة عن الفترة من �شهر �سبتمبر � 2010إلى �شهر دي�سمبر 2010
و�إلزام الم�ست�أنف �ضده بالم�صروفات عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده المذكور
بالح�ضور لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/5ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية

رقم اال�ستئناف6/20080719/03 :
رقم الدعـــوى9/571/2007/02 :
تبليغ بطريق الن�شر

الم�ست�أنف :خيرية علي يو�سف مرهون وكيلتها المحامية ليلى ج��واد /المحاكم  -مكتب
المحامين .الم�ست�أنف عليه الثاني :محمد عبدالعزيز محمد ،العنوان :بيت رقم  5955طريق
 1959مجمع  1019دم�ستان .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إل��غ��اء الحكم
الم�ست�أنف ورف�ض الدعوى ،وت�ضمين الم�ست�أنف �ضدهم الم�صروفات.
لذا تعلن المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليه الثاني �أو من ينوب عنه
بالح�ضور لجل�سة الأحد  ،2013/3/10ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى اال�ستئنافية الثانية
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رقم الدعوى5/8473/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبدالكريم م�صطفى �إبراهيم عو�ض بوا�سطة وكيله المحامي محمد الفاتح/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :حمد عبداهلل جبر الدو�سري ،رقمه ال�شخ�صي
 ،550122010مجهول ال��ع��ن��وان� .صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ  3300/-دي��ن��ار م��ع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/6486/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة ريفيرا لت�أجير ال�سيارات وكيلها المحامي �أحمد النم�شان /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :لمى �سعود محمد الزهير ،رقمها ال�شخ�صي  ،680147373مجهولة
العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  1799/700دينار ً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 الثالثاء  2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11021/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :علي را�شد الأمين بوا�سطة وكيله المحامي �أحمد العماري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه� :سيد ها�شم �سيد عمر �سيد قادر ،رقمه ال�شخ�صي ،540081329
مجهول العنوان� .صفة الدعوى� :إخالء المدعى عليه من المحل رقم � 1122شارع  1125مجمع
 211المحرق ،مع �إلزامه بالر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/7084/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية  /ورث��ة عبداهلل محمد الكوهجي بوا�سطة وكيله المحامي الدكتور عبدالرحمن
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الخ�شرم /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليها :ليلى �أحمد حامد زريقات ،رقمه
ال�شخ�صي  ،761031693مجهولة العنوان� .صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ  1400/-دينار 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  2013/3/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/10389/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :إليت لت�أجير ال�سيارات بوا�سطة وكيلها المحامي علي الجبل /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :ميري�سا �أن وي��ب ،رق��م رخ�صة القيادة ،754-630-W07 /
مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  309/200دنانير 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  2013/3/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/6955/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :إليت لت�أجير ال�سيارات وكيلها المحامي علي الجبل /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليه :داويت جيبر مي�سكل تافير ،رقمه ال�شخ�صي  ،850141850مجهول العنوان.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ  264/500دينار ً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
الأحد  2013/3/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/10386/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي � /إبراهيم فهد علي العجمي بوا�سطة وكيله المحامي ب�سام القا�سم /المحاكم -
مكتب المحامين .المدعى عليها� :أميرة �أحمد يو�سف الحداد ،مجهولة العنوان� .صفة الدعوى:
طلب مبلغ  460/-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  2013/3/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية
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رقم الدعوى1/2157/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :محمد عبا�س علي تقي وكيلها المحامي �شهناز علي /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليه  :عبداهلل غلوم محمد الكوهجي ،رقمه ال�شخ�صي  ،460102036مجهول العنوان.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ  750/-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
الأحد  2013/3/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/16558/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي يمثلها المحاميان �سو�سن المدفعي ونوال �أحمد/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :محمد مفتاح �سعد الدو�سري ،مجهول العنوان.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ  1847/-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
الأحد  2013/3/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/13275/2010/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعـي :علي طاهر عبداهلل الجنوبي وكيله المحامي ح�سن حيدر /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليــه� :إليا�س محمد علي �أمر اهلل ح�سن ،العنوان :فيال  1451طريق 4521
مجمع  1204مدينة حمد� .صفة الدعوى :طلب تعيين م�صفي
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنهم ونفيدكم علم ًا بورود التقرير لجل�سة ، 2013/3/18ليعلم.

                                رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى1/7424/2013/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعي� :سيتي بنك وكيله المحامب فريد غازي /المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه:
محمد يو�سف �أحمد ال�شروقي ،رقمه ال�شخ�صي  ،781007372مجهول العنوان .المو�ضوع:
�إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  5618/410دينار ًا.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الخمي�س  ،2013/3/7ليعلم.

رقم الدعوى2/15319/2013/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :رايمار يكا حمدي �شم�س الدين وكيله المحامي �أحمد العماري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :عاطف عبد الأحد ،رقمه ال�شخ�صي  ،810908565مجهول العنوان.
المو�ضوع� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  8356/870دينار ًا
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الخمي�س  ،2013/3/7ليعلم.

رقم الدعوى9/12776/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وتمثالها المحاميتان �سو�سن المدفعي و�صديقة
محمد ر�ضا .المدعى عليهما -1 :محمد غلوم محمد علي �صاحب م�ؤ�س�سة �سمر كولد للتكييف،
العنوان :مبنى  1479طريق  4630مجمع  -2 .646جا�سم نا�صر جا�سم �صاحب جدعلي لقطع
غيار ال�سيارات ،العنوان :مبنى �141أ طريق  77مجمع � .721صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 112/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 الإثنين  2013/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/12209/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة

تبليـغ بالح�ضور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وكيالها المحاميان �سو�سن المدفعي و�أحمد محمد.
المدعى عليها� :شركة �سويبينغ لل�ساللم والم�صاعد ذ.م.م ،العنوان :مكتب  1مبنى �263أ
طريق  350مجمع  301و�سط المنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1104/378دنانير 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 نظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
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رقم الدعوى9/3125/2012/02 :

تبليـغ بالح�ضور      

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وكيلتاها المحاميتان �سو�سن جعفر وعبير
جا�سم ،العنوان  :بناية  257طريق  1704مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها:
�شركة المارد لل�شحن والتفريغ ،العنوان :مبنى  2956ب طريق  4452مجمع � .744صفة
ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  449/200دي��ن��ار ً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 نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/3135/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
تبليـغ بالح�ضور

المدعية  /الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وتمثالها المحاميتان �سو�سن المدفعي و�صديقة
محمد ر�ضا .المدعى عليه :مح�سن �أحمد محمد الخياط �صاحب م�ؤ�س�سة بوابة التنفيذ
للمقاوالت ،العنوان :مبنى  804طريق  131مجمع � .901صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 530/-
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 يوم الإثنين  2013/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى8/3134/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وتمثالها المحاميتان �سو�سن المدفعي وعبير
جا�سم الأمير .المدعى عليه :خالد مح�سن فهد القعود �صاحب م�ؤ�س�سة تمدين للمقاوالت،
العنوان :مبنى  28طريق  29مجمع � .240صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  531/387دينار ً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 يوم الإثنين  2013/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
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رقم الدعوى3/11603/2012/02 :

تبليـغ بالح�ضور

المدعية :مع�صومة ال�سيد ح�سين محمد �شبر وكيلها المحامي عارف �صالح تقي .المدعى
عليه� :ساجت في�صل باتومان تكاز ،العنوان� :شقة  1553بناية  637طريق  227مجمع 302
المنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3300/-دينار 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 للح�ضور لجل�سة الإثنين  2013/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى3/16459/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي يمثلها المحاميان �سو�سن جعفر المدفعي و�صديقة
محمد ر�ضا .المدعى عليه :عبدالجليل مهدي للمقاوالت �صاحبة عبدالجليل مهدي ن�صيف
علي ،العنوان :مبنى  1386طريق  3849مجمع  738عالي� .صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ 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 للح�ضور لجل�سة الإثنين  2013/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى9/15120/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية :م�ؤ�س�سة محمد ديب رحيل وكيلها المحامي �أ�سامة �أنور .المدعى عليها� :شركة ت�شييد
للمقاوالت (�شركة ت�ضامن) ،مجهولة العنوان .المو�ضوع� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره
 93130/دينار ًا.لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/6ليعلم.

رقم الدعوى9/7280/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :عادل ذياب خمي�س الرميحي وكيتله المحامية ليلى جا�سم محمد جواد .المدعى
عليها :مجموعة �شركات �سنيور (�شركة ت�ضامن) لأ�صحابها ال�شيخة �أمل وال�شيخة عاي�شة
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وال�شيخة ح�صة �إبراهيم محمد �آل خليفة ،مجهولة العنوان .المو�ضوع� :إلزام المدعى عليه
بدفع مبلغ قدره  41650/-دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/6ليعلم.

رقم الدعوى9/3228/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :بنك البحرين والكويت وكيله المحامي فريد غازي .المدعى عليه :عبدالمهدي محمد
عبدالوهاب ح�سن ،رقمه ال�شخ�صي  ،781003261مجهول العنوان .المو�ضوع� :إلزام المدعى
عليه بدفع مبلغ قدره  10004/354دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/6ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى      5/2586/2013 /02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية :ميا�سة محمد تقي ال�شيخ يو�سف و�آخرون ،رقمها ال�شخ�صي  ،860101983العنـوان:
بوا�سطة وكيلهم المحامي �أمجد ال�سيد �سعيد ال��وداع��ي .المدعى عليها :فين�شر كوم�س
كوربوري�شن ،العنوان :بناية جي بي كوب �شقة  4114مبنى  1459طريق  4626مجمع 346
مدينة المنامة� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن �إدارة الدعوة العمالية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت اجتماع في الأربعاء
 2013/4/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/7589/2012/02 :

�إدارة الدعوة العمالية

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء بامحرز ،العنــوان :المنطقة الدبلوما�سية
برج الدبلومات الدور التا�سع مكتب  .702/701المدعى عليه :دعيج ح�سن �أحمد المير ،رقمه
ال�شخ�صي  ،910600376العنــوان :منزل 11طريق  1100مجمع � .517صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  520/500دينار ً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 الخمي�س  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                         قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى8/8947/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه� :إدري�س قائد عبده زامط ،رقمه ال�شخ�صي  ،810710773العنــوان:
مبنى  473طريق 1308مجمع � .213صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  136/267دينار ً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  2013/3/19نظر الدعوى ،ليعلم.

                                         قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى5/4519/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها :مى نا�صر ردع��ان الدو�سرى ،رقمه ال�شخ�صي ،810501406
العنــوان :مبنى  677طريق  2550مجمع � .252صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  53/761دينار ً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  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                     قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى3/7261/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ، INAMULLAH MAHBOOB :رقمه ال�شخ�صي ،850125901
العنــوان� :شقة  11مبنى  370طريق  2706مجمع � .327صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ قدره
 146/798دينار ً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  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                  قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى9/8064/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نبيلة الماجد /المحاكم – مكتب المحامين.
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المدعى عليه ،VAKKAYIL MARKER MUSTAK :رقمه ال�شخ�صي  ،571107737العنــوان:
�شقة  13مبنى  2109طريق  645مجمع � .306صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  260/604دينار ً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  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                     قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى4/8143/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها� :صغرى عبا�س ح�سين فاقر ،رقمها ال�شخ�صي ،710806191
العنــوان :مبنى  155طريق 5مجمع � .419صفة الدعوى :طلب مبلغ وقدره  242/000دينار ً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 الثالثاء  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                     قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى5/8148/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نبيلة الماجد /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه ، JOBI JOSEPH :رقمه ال�شخ�صي  ،780575890العنــوان� :شقة  14مبنى 2996
طريق  743مجمع � .907صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  252/030دي��ن��ار ًا م��ع 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  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

                           قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى3/5123/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة بتلكو وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :ه�شام �أحمد ح�سن الدرندلى ،رقمه ال�شخ�صي  ،631025723العنــوان� :شقة 43
مبنى  522طريق  2014مجمع � .320صفة الدعوى :طلب مبلغ وقدره  722/415دينار ً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 الثالثاء  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى8/3702/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها� :صفاء محمود حاجي ح�سن حيدر ،رقمه ال�شخ�صي ،890308403
العنــوان :مبنى  504طريق  817مجمع � .408صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  74/198دينار ً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 الثالثاء  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                     قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى5/3659/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليها :دوحة الرفاع للإنترنت � .50103-7 /صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  577/046دينار ً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 الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/2373/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليها :نوال �أحمد محمود عبداهلل ،رقمها ال�شخ�صي .830200819
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  241/444دينار ً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 الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى7/4695/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :علي عو�ض �سعيد عو�ض ،رقمه ال�شخ�صي � ،771211414صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  558/172دينار ً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 الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/4624/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة بتلكو ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه ،ABDUL SALAM RAHATH ABDUL :رقمه ال�شخ�صي
� .750322160صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  260/729دينار ً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 الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/4778/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة بتلكو ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :عبداهلل جمال عبداهلل علي ،رقمه ال�شخ�صي .911000089
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  779/349دينار ً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 الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/3643/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة بتلكو ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :هند را�شد �سالم العالن ،رقمه ال�شخ�صي � .680303286صفة
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الدعوى :طلب مبلغ قدره  172/274دينار ً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 الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/3627/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيلكوم ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه ،CAROLINA PASCUAL CAROLINA:رقمه
ال�شخ�صي � .701229594صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  48/-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 الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/3927/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة بتلكو ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليها :نجاه اراء غ�لام ح�سن غ�لام نبي ،رقمها ال�شخ�صي
� .720407079صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  595/988دينار ً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 الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/409/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين ،العنــوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية دعاء جعفر /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :جميل عبداهلل حبيب محمد ،رقمه ال�شخ�صي .650064976
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  79/487دي��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 الثالثاء  2013/3/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى4/401 /2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين ،العنــوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية دعاء ال م�ساعد /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه� :سامي ميرزا طاهر التحو ،رقمه ال�شخ�صي .630901694
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  76/892دي��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 الخمي�س  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/402 /2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين ،العنــوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية دعاء ال م�ساعد /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :ال�سيد في�صل خلف �إبراهيم الج�صا�ص ،رقمه ال�شخ�صي
� .841210683صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  107/119دنانير 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 الخمي�س  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/403 /2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين ،العنــوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية دعاء ال م�ساعد /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :زهير نكهدار غلوم رزمكاه ،رقمه ال�شخ�صي .771205996
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  121/129دينار ً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 الخمي�س  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى3/360/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة اليت �سبيد ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
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المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه� :سنيور للمقاوالت� :صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 1119/169دينار ً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  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

                      قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
رقم الدعوى6/591/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم –
م��ك��ت��ب ال��م��ح��ام��ي��ن .ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه� :أي����وب م��ح��م��د غ��ان��م ال�����ص��ب��اح��ي ،رق��م��ه ال�شخ�صي
� .760205868صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  96/768دينار ً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  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/765 /2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين ،العنــوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية دعاء ال م�ساعد /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :عبدالنبي مهدي علي مهدي ،رقمه ال�شخ�صي .680046518
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3869/117دينار ً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  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/759/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين ،العنوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية دعاء ال م�ساعد /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها� :شركة بندر للو�ساطة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 4316/414
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 الخمي�س  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى5/373/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة اليت �سبيد ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :عالم انفنتي لخدمات التنظيفات� .صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  593/-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 الخمي�س  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/362/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة اليت �سبيد ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري/
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :خدمات ال�شرق الأو���س��ط للكمبيوتر� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  883/044دينار ً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  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/13404/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :مغ�سلة النجمة الزرقاء� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 172/625دينار ً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  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/13306/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه :علي �أحمد محمد العلوي ،رقمه ال�شخ�صي � .820714216صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  321/625دينار ً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 الخمي�س  2013/4/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/11115/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود  /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه:جا�سم علي �أحمد ا�سماعيل  ،840505027العنــوان :بنايه 1095طريق 4452
مجمع  644مملكة البحرين� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  267/021دينار ً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  2013/03/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                   قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى4/11091/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعي �:شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء بوحمود /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه� :سنتو�ش انكو�ش نالودي  ،670725013العنــوان :مبنى  199طريق  2608مجمع
 326المنامة مملكة البحرين� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ وقدره  237/728دينار 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
رقم الدعوى5/8280/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعي �:شركة زين البحرين وكيلتها المحامية مي�سون جعفر ح�سن /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه� :سايبرونى �ساينل الباالدو  ،730333795العنــوان�:شقة 52مبنى 383
طريق 1807مجمع 318المنامة مملكة البحرين� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 102/366
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 الإثنين  2013/3/25لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                       قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى9/6736/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعي �:شركة زين البحرين وكيلتها المحامية مي�سون جعفر ح�سن /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :جينيت ايزويال �سولتورا .العنــوان�:شقة 12مبنى � 77شارع عمار بن
يا�سر مجمع 301المنامة مملكة البحرين� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ وقدره  60/466دينار 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
رقم الدعوى8/6681/2012/02 :
بليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية رغداء ال�سيد مو�سى /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :اليزاندر ارانا كابلين  .العنــوان� :شقة  610مبنى � 467شارع ال�شباب
مجمع 340الجفير المنامة� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ وق��دره  242/000دينار 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
رقم الدعوى4/6196/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية مي�سون جعفر /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :خديجه ع��ب��داهلل علي ح�سن  .العنــوان :مبنى  3244ط��ري��ق 2357مجمع
�623ستره� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  91/986دينار ً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
رقم الدعوى2/6376/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية رغداء ال�سيد مو�سى /المحاكم – مكتب
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المحامين .المدعى عليه :بريموجر بغالك�سا بانداي  ،العنــوان :مبنى  515طريق  4111مجمع
� .341صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  61/267دينار ً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

رقم الدعوى2/6376/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية رغداء ال�سيد مو�سى /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :ابيراج ذاز هي�سري راجان ،العنــوان� :شقة 21مبنى  67طريق3003
مجمع � .330صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  67/635دينار ً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
رقم الدعوى3/6384/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية رغداء ال�سيد مو�سى /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :ابيراج ذاز هي�سري راجان ،العنــوان� :شقة  21مبنى  67طريق3003
مجمع � .330صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  67/635دينار ً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
رقم الدعوى9/2516/2012/02 :
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� :شركة يثرب للمقاوالت ذ م م
 – 34920بحرينية ،العنــوان� :شقة  40مبنى  328طريق  1910مجمع � .319صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  284/333دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/2519/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم /2010041208
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها� :شركة امو�شن ميديا اند ادفيرتايزينج ذ م م
 – 66452بحرينية ،العنــوان� :شقة  2مبنى  2623طريق  2155مجمع � .321صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  330/903دينار ً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 الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى6/1496/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ر�سمي خا�ص رقم
 /13429-2010المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه� :أيمن عبدالعظيم محمد جاد،
رقمه ال�شخ�صي �( 810609444أردن��ي الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  12مبنى  61طريق 604
مجمع � .206صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  322/769دينار ً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  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/1683/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ر�سمي خا�ص -2010
 /8162ال��م��ح��اك��م – مكتب ال��م��ح��ام��ي��ن .ال��م��دع��ى ع��ل��ي��هGILBERTO PALOMARES :
 ،REANZARESرقمه ال�شخ�صي ( 701037601فلبيني الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  29مبنى
 958طريق  632مجمع � .706صفة الدعوى :طلب مبلغ وقدره  316/823دينار ً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 الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/1690/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل خا�ص رقم
 ،8162-2010العنــوان :برج دبلومات مبنى � 315شارع  1705مجمع  317الدور التا�سع مكتب
 .903ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه��ا ،SOLITA LASTIMADO SERRANO :رق��م��ه ال�شخ�صي
( 670323748فلبينية الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  217طريق  2902مجمع � .929صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  169/074دينار ً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 الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/1691/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم -2010
 /8162المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليهاHITS AFRICA BAHRAIN HOLDING:
 – 01/68680 CO. W.L.Lبحرينية ،العنــوان :مبنى  2784طريق  2835مجمع � .428صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  4634/028دينار ً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 الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/1859/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ر�سمي خا�ص رقم
 /8162-2010المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه،CESAR DERAIN CTAMISAN:
رقمه ال�شخ�صي �( 700349391أمريكي الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  204مبنى  230طريق
 3605مجمع � .336صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  338/935دينار ً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 الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/1742/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،LILIBETH ABOYOG :العنــوان :مبنى  303طريق  2103مجمع
� .321صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  267/543دينار ً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  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                          قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى1/1803/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :نظير عبداهلل علي �سلمان كاظم ،العنــوان :مبنى  859طريق 322
مجمع � .243صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3468/463دينار ً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  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                          قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى8/1853/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ر�سمي خا�ص رقم
 /8162-2010المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه� :أحمد علي فرحان حاج ،رقمه
ال�شخ�صي ( 890813094بحريني الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  912طريق  1256مجمع
� .1888صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  537/138دينار ً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  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى8/1738/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :ريا�ض حمد �سالم حمد بو�شهاب ،العنــوان:مبنى  2017طريق 2727
مجمع � .927صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  327/412دينار ً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  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                        قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى9/1731/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها :الحوراء علي ح�سين عبداهلل العمران ،العنــوان� :شقة  21مبنى
 717طريق  711مجمع � .807صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  52/236دينار ً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 الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                       قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى7/1697/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،ROMMEL SANTOS MENESES :رقمه ال�شخ�صي ،العنــوان :مبنى
 150طريق  44مجمع � .438صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  266/806دي��ن��ار ً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  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                         قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى9/04631/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية دع��اء الم�ساعد /المحاكم – مكتب
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المحامين .المدعى عليه ،ERON MALTA :العنــوان� :شقة  11مبنى  1306طريق  533مجمع
� .905صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  269/958دينار ً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  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                        قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى3/4635/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية دع��اء الم�ساعد /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،ASGHAR ALI KHAN :العنــوان� :شقة  28مبنى  108طريق 19
مجمع � .709صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  276/000دينار ً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 الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                       قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى9/04646/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية دع��اء الم�ساعد /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،CHARLES OGECHI JOHNSON :العنــوان :مبنى  2158طريق
 6369مجمع � .363صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  272/880دينار ً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  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

                               قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى6/3118/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة بتلكو لالت�صاالت وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها� :شركة البحرين للخدمات التجارية ،العنــوان :مبنى  157طريق
 334مجمع � .903صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1768/794دينار مع الر�سوم والم�صاريف
ومقابل �أتعاب المحاماة.

العدد - 3098 :الخميس  4أبريل 2013

لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                      قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى9/3205/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة بتلكو وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،توكيل رقم /2011002890
ال��م��ح��اك��م – م��ك��ت��ب ال��م��ح��ام��ي��ن .ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه :خ��ل��ي��ل �إب���راه���ي���م ع��ب��ا���س رم�ضان
( 580113442بحريني الجن�سية) ،العنــوان� :صندوق بريد54215 :
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  562/466دينار ً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  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/3208/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة بتلكو وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم /2011002890
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها� :شركة المملكة للعقارات ذ م م – 01/047431
بحرينية ،العنــوان :مبنى  214طريق  2611مجمع � .306صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ قدره
 3503/907دنانير 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 الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى لتعلم.

رقم الدعوى3/3209/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة بتلكو وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ،توكيل رقم /2011002890
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة مركز ال�سعاف للتجارة والت�سويق
ل�صاحبها عبدالجليل مح�سن ح�سن مح�سن  – 02/018019بحرينية ،العنــوان� :شقة  9مبنى
 65طريق  14مجمع � .314صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  1120/721دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الثالثاء  2013/04/16لنظر الدعوى ليعلم.

رقم الدعوى   2/9458/2011/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم /2010041208
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها� :شركة الر�ؤية للتطوير ذ.م.م / 1-60167
بحرينية ،العنــوان� :شقة  91مبنى  283طريق  1704مجمع � .317صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  665/650دينار ً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 الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/2713/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة بتلكو وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم /2011002890
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة عبدال�شهيد �أحمد جا�سم 2/28569
ل�صاحبها /عبدال�شهيد �أحمد جا�سم/بحرينية ،العنــوان :مبنى  157طريق  334مجمع 903
 /الرفاع� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3025/249دينار ً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 الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى  5/2723/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور
المــدعية� :شركة بتلكو وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم /2011002890
المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :ح�سام �سامي ح�سين الم�سقطي ،رقمه ال�شخ�صي
( 821107852بحريني الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  1114طريق  1623مجمع � .816صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  644/038دينار ً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  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى2/2991/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،MARO SIMATOVIC :العنــوان� :شقة  19مبنى  61طريق  69مجمع
� .463صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 114/550دينار ً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  2013/04/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                     قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى5/5699/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي الأول :كافندرا رتناويرا .المدعية الثانية� :سمر �صالح علي ،رقمها ال�شخ�صي
( 690111975بحرينية الجن�سية) ،العنــوان :مبنى  110طريق  707مجمع  407ط�شان.
المدعى عليها� :شركة الت�أمين الإيرانية البحرينية ،العنــوان��� :ص.ب  995المنامة� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  4500/-دينار 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 الثالثاء  2013/4/9لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/7305/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلها المحامي محمد عيد الح�سيني /المحاكم
– مكتب المحامين .المدعى عليه� :أحمد عبدالعزيز يو�سف محمد عبداهلل ال�شاعر،
ال��ع��ن��ـ��ـ��وان :ف��ي�لا  1052ط��ري��ق  1403م��ج��م��ع ��� .814ص��ف��ة ال���دع���وى :ط��ل��ب م��ب��ل��غ ق��دره
 1210/517دنانير 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  2013/03/31لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                     قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى4/9734/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :سيتي بنك وكيله المحامي فريد عبداهلل ح�ساني ،العنــوان :مكتب  – 408برج
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ال�صقر المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :وليد محمد محمد محمد بحيري ،رقمه
ال�شخ�صي  ،771041217رقم الجواز( 451197/2006 :م�صري الجن�سية) ،العنــوان� :شقة
 31مبنى  602طريق  1807المنامة  /الحورة � .318صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 3685/245
دينار ً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  2013/3/31لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/7112/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :م�صرف البحرين ال�شامل " حاليا بنك االثمار" /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه� :أن�س خالد جا�سم بومطيع ،العنــوان :فيال  4894طريق  1230مجمع  812مدينة
عي�سى� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3828/698دينار ً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  2013/3/31لنظر الدعوى ،ليعلم.

                          قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى7/7715/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة االيرانية للت�أمين وكيلها المحامي �أ�سامة �أنور محمد ،العنــوان :مكتب 51
بناية  254طريق  2007مجمع  320ال��ح��ورة  .المدعى عليه :ال�سيد فا�ضل ح�سن ،رقمه
ال�شخ�صي ( 690103752بحريني الجن�سية) ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  1237/430دينار ً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  2013/3/31لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/4623/2010/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :بنك بي �إم �آي �س.ت ،47789 :توكيل خا�ص رقم  ،200916778وكيلها المحامي علي
جعفر مكي الجبل ،العنــوان :مكتب  – 703برج الدبلومات  /المنطقة الدبلوما�سية .المدعى
عليه :فينود ناتاراجان جواز �سفر رقم ( Z1817200هندي الجن�سية) ،العنــوان� :شقة  22مبنى
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 1264طريق � – 3931أم الح�صم � .339صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  4530/000دينار ً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  2013/3/31لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/4501/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلتها المحامية �إلهام علي ح�سن /المحاكم
– مكتب المحامين .المدعى عليه،S, BONISILE FORTUNATE CAROL SHAMASE :
العنــوان� :شقة  36مبنى� 781شارع  3630العدلية � .336صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ قدره
 1863/652دينار ً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  2013/4/02لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/9039/2012/02 :

       قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �سلمان �شعيب /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها� :أمل �سيد يو�سف عبداهلل ها�شم ،رقمها ال�شخ�صي ،801110220
العنــوان :مبنى  1223طريق  4456مجمع � .644صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  52/894دينار ً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  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                   قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى5/8764/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �سلمان �شعيب /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه� :أحمد عبدالح�سن علي �أحمد عي�سى ،رقمه ال�شخ�صي ، 900510099
العنــوان :مبنى  243طريق  3308مجمع � .633صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  61/600دينار ً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 الثالثاء  2013/4/16لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                         قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى8/8852/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلها المحامي ها�شم الوداعي /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه� :سائد �أحمد م�صطفى �أبو�سعدة ،العنــوان� :شقة  36مبنى 781
طريق  3630العدلية � .336صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 1292 /832دي��ن��ار ً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  2013/4/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/15130/2012/02 :

    قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :ال�سيد محمود �أحمد ها�شم �أحمد وكيله المحامي محمد علي الوطني /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليها� :شركة بتلكو ،العنــوان� :شارع  1425مبنى  1095مجمع 1014
الهملة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3000/000دينار 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 الثالثاء  2013/4/2لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/7429/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعي �شركة كريدي ماك�س وكيلتها المحامية زينات المن�صوري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه� :سالم هالل محمد ال�شيذاني ،رقمه ال�شخ�صي ،801141028
العنــوان �شقة  54مبنى  993طريق  4024الجفير � .340صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ قدره
 2196/611دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى الرابعة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنين  2013/4/22لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى1/5883/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية مي�سون جعفر /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :لوي�س جون مار ،العنــوان :مبنى  51طريق  30مجمع  732عالي� .صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  79/000دينار ً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 الإثنين  2013/4/15لنظر الدعوى ،ليعلم.

                         قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى7/5992/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية رغداء ال�سيد مو�سى العلوي /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه� :صالح محمد ه�شام ال�شريف ،العنــوان� :شقة  23مبنى 89
طريق  30مجمع  432كرباباد� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  53/189دينار ً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  2013/4/15لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                 قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى9/4539/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية دع��اء الم�ساعد /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه� :سيد �أحمد محمد �سيد حمد علي ،رقمه ال�شخ�صي ،900913320
ال��ع��ن��ـ��ـ��وان� :شقة  22مبنى  716ط��ري��ق  1419مجمع � .974صفة ال���دع���وى :ط��ل��ب مبلغ
قدره  298/788دينار ً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  2013/4/15لنظر الدعوى ،ليعلم.

                         قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى5/7498/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعي� :شركة بتلكو لالت�صاالت /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :زينب علي
�سلمان �شهاب ،العنــوان :مبنى  1322طريق  4461مجمع � .644صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 658/214دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأربعاء  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                        قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى7/7452/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعي� :شركة بتلكو لالت�صاالت /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :حمد محمد
عقيل ال�شيخ عبا�س العبا�سي ،العنــوان� :شقة  11مبنى  82طريق  333مجمع � 321صندوق
بريد � .10312صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1474/063دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                        قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى7/05149/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعي� :شركة بتلكو لالت�صاالت وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :فتاح ح�سن على �أحمد العجمي ،العنــوان� :شقة  1مبنى  958طريق
 1433مجمع � .414صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1072/235دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                       قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى5/5122/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعي� :شركة بتلكو لالت�صاالت /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة
مترك�س للإلكترونيات ل�صاحبتها ال�شيخة نيلة محمد �أحمد �آل خليفة ،العنــوان� :شقة 215
مبنى  111طريق  385مجمع  304و�سط المنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ وقدره 1045/480
دينار ً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/ 17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                   قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى1/5060/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعي� :شركة بتلكو لالت�صاالت /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليها :ال�شركة
البحرينية للترفيه العائلي ،العنــوان� :شقة  21مبنى  155طريق  2004مجمع � .320صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  658/220دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/4794/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي� :شركة بتلكو لالت�صاالت /المحاكم – مكتب المحامين .المدعى عليه :هاني في�صل
عبدالوهاب ،العنــوان :مبنى رقم  540طريق  517مجمع � .205صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 740/532دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                           قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى8/03814/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة بتلكو لالت�صاالت وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة الفي�صل نت ل�صاحبتها نبيلة علي دين محمد ،العنــوان:
مبنى � 238شارع  83مجمع � .903صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1111/380دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                   قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى5/3810/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة بتلكو لالت�صاالت وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،CARRIE ANN WEA :العنــوان :مبنى  1طريق  382مجمع .342
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  601/594دي��ن��ار 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 الأربعاء  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                           قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى1/3809/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة بتلكو لالت�صاالت وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها� :شركة الوفرة التجارية ،العنــوان� :شقة  12مبنى  43طريق 7514
مجمع � .475صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  552/297دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                    قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى7/4437/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :عبا�س علي �أحمد علي ال�شيخ عبداهلل ،العنــوان :مبنى  1576طريق
 3348مجمع � .633صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  380/718دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                        قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى4/4433/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :فهد �صقر حزام الخما�سين الدو�سري ،العنــوان� :شقة  1506مبنى
 169طريق  1405مجمع � .314صفة الدعوى :طلب مبلغ وقدره  276/186دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                   قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى7/4325/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة دار النواعم للعبايات ل�صاحبتها �سامية عبدالرحمن
يعقوب ،العنــوان :مبنى 408طريق  83مجمع � .933صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 795/805
دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                         قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى5/4312/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة بتلكو لالت�صاالت وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه:عماد محمود الرفاعي ،العنــوان :منزل  451طريق  1913مجمع
� .919صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2151/467دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                   قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى7/4311/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،RANJIT SINGH LEMBER SINGH :العنــوان :مبنى  104طريق
 320مجمع � .307صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  614/532دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                  قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى8/4627/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة كالم تيليكوم البحرين �ش.م.ب.م وكيلتها المحامية هدى �سعد �أحمد يو�سف-
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بحرينية ،العنوان :برج ال�صقر – الدور الرابع مكتب ( )402المنطقة الدبلوما�سية .المدعى
عليه :ف�ؤاد منظور خان محمد منظور ،رقمه ال�شخ�صي ( 630404607بحرين الجن�سية)،
العنوان :مبنى  722طريق  1708مجمع  – 317المنامة  /المنطقة الدبلوما�سية� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  365/-دينار ً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 الدعوى3/9060/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء �سالم بامحرز /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :منان ب�سواز ،العنــوان� :شقة  31مبنى  382مجمع  318طريق .1805
�صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  740/704دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                        قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى8/9239/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية �سناء �سالم بامحرز /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها :زهرة �أحمد محمد مكي ،العنــوان :مبنى  3192مجمع  711طريق
� .1160صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  740/704دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى2/7687/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية :عبداهلل من�صور �سلمان رم�ضان وكيله علي محمد ال�سماهيجي .المدعى عليــه:
ال�سيد ح�سين عدنان نا�صر علوي ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب ديون.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الأحد  ،2013/3/3ليعلم.

رقم الدعوى9/11135 /2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :وزارة ال�صحة يمثلها جهاز ق�ضايا الدولة ،العنوان :بناية الكار بارك بالزا الدور
الرابع -المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة عي�سى مبارك الكبي�سي ل�صاحبها
عي�سى مبارك الكبي�سي ،العنوان :مبنى 1725طريق  1250دم�ستان � .1017صفة الدعوى :طلب
ديون.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/17463/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية � :شركة كالفين كي بي بي وكيلها المحامي/عبداهلل �سلمان �سهوان ،العنوان :بناية
الدانة -الطابق الثاني مكتب  -23المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها� :شركة خليفات ذ.م.م،
العنوان� :ص.ب  5111المنامة .المو�ضوع :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الإثنين  2013/3/4لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/8492/2012/02 :

  رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :عبدالعزيز عبداهلل على القطان ،العنــوان� :شقة  11مبنى 728
طريق  2109مجمع  321المنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  106/400دنانير 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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

                               قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى6/5208/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :ط��ارق �سلمان علي الح�سن وكيله المحامي �أ�سامة �أن���ور /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه� :إبراهيم �إبراهيم عبدالكريم محمد ،رقمه ال�شخ�صي ،770105165
مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  1600/-دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنه حددت جل�سة يوم
الإثنين  2013/3/4لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/5670/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة ح�سن وحبيب �أبناء محمود وكيلها المحامي خليل �أديب /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :توفيق �أحمد �سلمان �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي  ،780402383مجهول
العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  500/-دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنه حددت جل�سة يوم
الإثنين  2013/3/4لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/1156/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي� :إعجاز �أحمد غالم �سرورت بركت وكيله المحامي با�سم ال�صفاف /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه� :سجاد رفيق بد ،العنوان :فيال رقم  – 17حديقة النور –
طريق  2530مجمع � .425صفة الدعوى :طلب ت�سليم �سيارة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنهم لجل�سة الإثنين  ،2013/3/4ليعلم.

رقم الدعوى9/6766/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �شعيب /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه ، MICHAEL LEE LESTER:العنــوان� :شقة  12مبنى  570طريق  5707مجمع
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� .257صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  338/634دينار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/5247/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية دع��اء الم�ساعد /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها :ي�سرية رم�ضان محمد عفيفي ،العنــوان� :شقة  41مبنى  535طريق
 2408مجمع � .324صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  303/003دنانير 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 الأحد  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/4999/2012/02 :

      قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية دع��اء الم�ساعد /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،ALAMGIR BELAYET :العنــوان� :شقة  101مبنى � 445شارع ال�شيخ
عبداهلل مجمع � .302صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  267/300دينار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/5019/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية دع��اء الم�ساعد /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،GHULAM SHABIR PANHWAR :العنــوان :مبنى � 489شارع
بغداد مجمع � .807صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  267/484دينار ً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 الأحد  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/5167/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �شعيب /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه ،MUHAMMAD MUHIBBULLAH :العنــوان :مبنى  40طريق  4137مجمع
� .241صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  455/655دينار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/9037/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �شعيب /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه ،THOMAS GEORGE :العنــوان� :شقة  65مبنى  800طريق  4018مجمع .340
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  54/223دي��ن��ار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/8754/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زي��ن البحرين وكيلتها المحامية ع��زي��زه النينون /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ،DEVASSY MOOTHEDAN RAPHAEL :العنــوان :مبنى a86
طريق  3901مجمع � .939صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  63/958دي��ن��ار ًا م��ع 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   2013/04/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى3/6904/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �سلمان �شعيب ،العنــوان :مبنى 683
طريق  2811مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه ،RYAN SORANO TALOB:رقمه
ال�شخ�صي  ،771132271العنــوان :مبنى � 1شارع الجفير مجمع � .342صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  183/024دينار 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 2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى6/8674/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �شعيب /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه :علي محمد علي محمد ،العنــوان :مبنى  16طريق  613مجمع � .515صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  65/004دينار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/6521/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �سلمان �شعيب ،العنــوان :مبنى 683
ط��ري��ق  2811مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليهPRIYANTHA MALSIRI :
 ،SENARATHENEرقمه ال�شخ�صي  ،661229203العنــوان :مبنى � 2997شارع  5766مجمع
� 577شقة � .11صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  241/985دينار 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   2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

                              قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى2/6426/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �سلمان �شعيب ،العنــوان :مبنى 683
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طريق  2811مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه ، JOCELYN SALES :رقمه ال�شخ�صي
 ،800649338العنــوان :مبنى � 1664شارع  1131مجمع � 711شقة � .13صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  241/677دينار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                      قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى1/8511/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �شعيب /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه ،MELANIE ZURBITO VILAMOR :العنــوان :مبنى  5طريق  95مجمع .537
�صفة ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  79/600دي��ن��ار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/6329/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية عزيزة النينون ،العنــوان :مبنى  683طريق
 2811مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه ،THOMAS SANY KALAPURAKAL :رقمه
ال�شخ�صي  ،660832208العنــوان :مبنى � 326شارع الزبارة مجمع � 307شقة � .22صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  291/992دينار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                           قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى6/6181/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية عزيزة النينون ،العنــوان :مبنى  683طريق
 2811مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه ،AHMAD FEHIR :رقمه ال�شخ�صي
 ،760648433العنــوان :مبنى 891طريق  4019مجمع � .340صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 2484/254دينار ً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 الأحد  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                        قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى2/7558/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �شعيب ،العنــوان :مبنى  683طريق 2811
مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه :محمد عبدالحليم مو�سى محمد ،رقمه ال�شخ�صي
 ،811133419العنــوان :مبنى  762طريق  517مجمع � 305شقة � .3صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  119/287دينار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                        قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى5/7551/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية عزيزة النينون ،العنــوان :مبنى  683طريق
 2811م��ج��م��ع ��� 428ض��اح��ي��ة ال�سيف .المدعى ع��ل��ي��ه :ع��ب��دال��ج��ب��ار ازاد م��ح��م��د ،رقمه
ال�شخ�صي ،750462361العنــوان :مبنى 1303طريق  6721مجمع � .967صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  128/845دينار ً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 2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/7644/2012/02 :

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

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �شعيب ،العنــوان :مبنى  683طريق 2811
مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه :حميد محمد من�صور ،رق��م��ه ال�شخ�صي
 ،641231555العنــوان :مبنى  43طريق  1122مجمع � .334صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 118/177دينار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                      قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى7/8505/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء ال م�ساعد ،العنــوان :مبنى  683طريق
 2811مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه :علي محمد علي عبداهلل ،رقمه ال�شخ�صي
 ،881019690العنــوان :مبنى 4668طريق  2468مجمع � 324شقة � .505صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  72/768دينار 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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى9/5780/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء ال م�ساعد ،العنــوان :مبنى  683طريق
 2811مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه :محمد عبدال�سالم �صالح ،رقمه ال�شخ�صي
 ،910613680العنــوان :مبنى  1987طريق  1136مجمع � 711شقة � .2صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  256/853دينار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                        قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى3/4943/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء ال م�ساعد ،العنــوان :مبنى  683طريق
 2811مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه :غ��ازي ح�سين حمد ،رقمه ال�شخ�صي
 ،801086450العنــوان :مبنى 2124طريق  1972مجمع � 304شقة � .32صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  300/510دينار 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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى2/4871/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور
المدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها المحامية دعاء ال م�ساعد ،العنــوان :مبنى  683طريق
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 2811مجمع � 428ضاحية ال�سيف .المدعى عليه ، JAMILA LAO ALNASSER:رقمه
ال�شخ�صي  ،600437442العنــوان :مبنى  671طريق  3823مجمع � .338صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  285/200دينار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

                   قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
رقم الدعوى7/8698/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية �شركة زين البحرين وكيلتها المحامية نوال �شعيب /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليه ،Krian maganlal mendekar :العنــوان �شقة  20مبنى � 2299شارع البديع
مجمع � .555صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  87/951دينار ً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  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/2692/2010/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بطريق الن�شر

المدعية :جوليان بوي�س وكيلتها المحامية غادة �صليبيخ .المدعى عليها الأولى� :شركة عليه
ماري القاب�ضة ( �س.ت  ،) 67106-01العنوان :بناية � 483شقة  14طريق  1010مجمع .410
المدعى عليه المدخل� :أحمد علي عبدالر�سول محمد الخزاعي ،العنوان � :شقة رقم 2214
مبنى رقم � 2504شارع ، 2832مجمع  428ال�سيف.
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهما ب�صدور حكم بتاريخ 2012/11/29
ب�إحالة الدعوى للتحقيق وهو التالي:
حكمت المحكمة :وقبل الف�صل في المو�ضوع ب�إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة
طرق الإثبات القانونية و منها �شهادة ال�شهود الأ�ضرار المادية و المعنوية التي لحقت بهم من
جراء عدم التزام المدعى عليهما بالعقد مو�ضوع الدعوى و بيان قيمة التعوي�ض الجابر لتلك
الأ�ضرار و�صرحت للمدعى عليها النفي بذات الطرق وحددت جل�سة  2013/1/7لبدء التحقيق
على �أن ينتهي خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ بدئه و�أبقت الف�صل في الم�صروفات لحين الف�صل
في المو�ضوع وندبت ع�ضو يمين الدائرة لإجراء التحقيق و على قلم الكتاب تبليغ منطوق هذا
الحكم لمن لم يح�ضر من الخ�صوم جل�سة النطق به.
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لذا تعلن المحكمة للمدعى عليهما حكم التحقيق للح�ضور بنف�سيهما � أو بوكيل عنهما لجل�سة
الإثنين  2013/3/11موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى6/17701/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعي :مجموعة العوجان التجارية وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليــه :ويتزل بريتزل ،العنوان :محل  1310مبنى  2102طريق 3825
مجمع  428ال�سيف� .صفة الدعوى :مطالبة مالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الإثنين  ،2013/3/11ليعلم.

رقم الدعوى9/12665 /2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :أ�صباغ الن�سيم لبيع اال�صباغ واالدوات الكهربائية �ضياء الكهربائية ،العنوان :بناية
عالية  -الطابق الأول مكتب -15المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة �سلمان
�إبراهيم ال�صائغ للمقاوالت االن�شائية و�صاحبها �سلمان علي �إبراهيم ال�صائغ ،العنوان� :شارع
 411مبنى 362مجمع� 704سلماباد� .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 الإثنين  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/4720/2012/02 :

                   رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
تبليغ بالح�ضور

المدعي :محمد يو�سف محمد العرفي وكيله المحامي فريد غ��ازي /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها الأول��ى� :سال القاب�ضة ذ.م.م ،مجهولة العنوان� .صفة الدعوى:
مطالبة مالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى7/4972/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعــي :عبدالحي عبا�س محمد الن�شمي وكيله المحامي عبداهلل الفردان /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليــه :عبدالح�سين عبا�س محمد ن�شمي ،مجهول العنوان� .صفة
الدعوى� :إدارية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

                            رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى9/4192/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي :مجيد ال�شيخ �إبراهيم ن�صار �آل مبارك وكيلته المحامية نفي�سة دعبل /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليه� :سيد ح�سين عدنان نا�صر ،العنوان :مبنى  188طريق 5707
�أبو قوة  .457المو�ضوع :تجارية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الإثنين  2013 /3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.
               رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى7/324/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور
المــدعي � :أحمد بن عبداهلل محمد ال�شدي وغيره وكيلهم المحامي ا�سامة انور /المحاكم –
مكتب المحامين .المدعى عليهم :عادل جعفر محمد علي ال�شيخ جعفر و�صالح بن علي بن
�سعيد العواجي وخالد بن محمد بن عبداهلل الجربوع و�شركة كابيتال بارتنرز �ش .م .ب.
المو�ضوع :تجارية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور ب�أنف�سهم �أو
بوكيل عنهم وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                     رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى 5/18209/2012/02
تبليغ بالح�ضور

المدعي :ظافر علي �إبراهيم عبدالعال وكيلته المحامية ن��وال ثامر /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليــه :جميل علي �إبراهيم عبدالعال ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى :وقف
�صرف مبلغ.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنهم لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رقم الدعوى7/13899/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعي :ط��ارق ع�صام �سليمان محمود وكيله المحامي فريد غ��ازي /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :عبدالحميد عبداهلل الخاجة ،العنوان :مكتب  12مبنى الرعاية
الطبي  1168طريق  2831مجمع  328المنامة� .صفة الدعوى :مطالبة مالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رقم الدعوى8/8382/2005/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعي :بنك البحرين العربي الدولي وكيلته المحامية هدى ال�شاعر /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها� :شركة �أي��دوك ايتير ،مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :مطالبة
مالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بمن يمثلها �أو
بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رقم الدعوى 9/7341/2011/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعية � :سارا لت�أجير ال�سيارات .المدعى عليــه :علي جا�سم علي قمبر ،العنـوان :فيال 387
طريق  4421النويدرات � .644صفة الدعوى :مطالبة مالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنهم لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعـوى9/11682/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي ويممثلها نوال �أحمد عبدالعزيز محمد العوي�ض.
المدعى عليه :فندق اليت �سويت�س ،العنوان  :مبنى  141طريق  28مجمع � 408سناب�س� .صفـة
الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  6940/773دينار ً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  2013/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعـوى1/10193/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي SASIDHARAN PRAKASH :وكيله المحامي �سامي عي�سى �سيادي .المدعى عليه :
 ،AJAYAKUMAR PALLIPARAMBIL DAMODARANالعنوان� :شقة  23مبنى  2916طريق
 1854مجمع  317المنامة� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 6756/500
دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الإثنين  2013/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى9/6705 /2012/02 :
تبليغ بالح�ضور
المــدعية� :شركة بيت الخليج لال�ست�شارات وكيلته المحامية هدى �سعد .المدعى عليه :عادل
عبداهلل علي مديفع ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى :بطالن عقد ايجار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الإثنين  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

                                 رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى 5/10952 /2012/02
تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية – ال�سجل التجاري  13444وكيلها المحامي
ها�شم الوداعي ،العنوان :مكتب 181مبنى  -190برج بالتينيوم الطابق  13طريق  2803مجمع
 428منطقة ال�سيف .المدعى عليه� :صالح �إبراهيم لطف اهلل العري�ض ،العنوان :فيال 1757
طريق  1132توبلي� .711صفة الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليه المذكور �أعاله بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه وقد حددت جل�سة يوم الإثنين  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

                      رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى 7/12277 /2012/02

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبداهلل علي �إبراهيم �سلمان وكياله المحاميان عي�سى بور�شيد و�صالحة بور�شيد،
العنوان :مبنى  453مكتب  10/9طريق� 1518شارع اللولو  315المنامة .المدعى عليه� :شيخ
�إقبال ح�سين مياه ،العنوان � :شقة  12مبنى  168طريق  359مجمع 321الحورة الق�ضيبية.
�صفة الدعوى :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليه المذكور �أعاله بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه وقد حددت جل�سة يوم  2012/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم

                                                 رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى9/13419/2010/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبدالعزيز زامل بن عبداهلل الزامل وكيله المحامي عذال �صالح /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :عبداهلل �إبراهيم عبداهلل مكي ،رقمه ال�شخ�صي ،840503628
مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  200/-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  2013/3/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/11526/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :زي��اد روي��ان روف��ان قيومجي وكيله المحامي فاطمة محمد /المحاكم  -مكتب
المحامين .رائد محمد ن�صيب ،رقمه ال�شخ�صي  ،671301735مجهول العنوان� .صفة الدعوى:
طلب مبلغ  304/-دنانير 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  2013/3/4لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/5461/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة ميراكل ترافل وكيلتها المحامية مها جابر /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليها� :شركة انتر غرافيك لمتد (�س.ت  ،)1-35716مجهولة العنوان� .صفة الدعوى:
طلب مبلغ  312/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنين  2013/3/4لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/16217/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة الأولي للإعالن وكيلتها المحامية هدى �سعد /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليها� :إيزي لخدمات الطباعة المكتبية (�س.ت  )71623-2ل�صاحبتها  /مع�صومة
جعفر محمد علي ال�شيخ ،مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  78/-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 2013/3/10م لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/15925/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة الزامل لل�صناعات المعمارية بوا�سطة وكيلتها المحامية هدى �سعد /المحاكم
 مكتب المحامين .المدعى عليها :ال�شركة العالمية للألمنيوم (�س.ت  ،)11230مجهولةالعنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  4679/500دينار ً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  2013/3/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/2113/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي  /م�ؤ�س�سة النخالوي لت�أجير معدات البناء وكيلتها المحامية زينب زويد /المحاكم -
مكتب المحامين .المدعى عليه :نادر مهدي ال�صفاف ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب
مبلغ  74/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنه حددت جل�سة يوم
 2013/3/5لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية
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رقم الدعوى 9/10748/2011/02

تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :سمير �سلمان محمد الزرقاوي ،العنوان :بوا�سطة وكيله المحامي عبدالرحمن غنيم/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه� :أمجد علي �سوالي �سيد �سيد �سيكي ،رقمه
ال�شخ�صي  ،781211000مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ وقدره  5000/-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 الثالثاء  2013/3/5لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/3320/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة الخليج العقارية الأول��ى وكيلها المحامي �أ�سامة �أن��ور /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة �أوتولي�س لت�أجير ال�سيارات لمالكها ال�سيد عبداهلل يو�سف
ح�سن المرباطي ،مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  2450/-دينار ًا مع الر�سوم
والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2013/3/5لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/4293/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :حميد �أحمد �شهاب وكيلها المحامي عادل المتروك /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليها� :أزهار مر�سوم الع�صار ،مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ 1300/-
دينار 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  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/11042/2010/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة جلف كونك�شن لإ�ست�شارات الموارد الب�شرية وكيلها المحامي محمد الوطني/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليها� :شركة عالية ماري القاب�ضة ذ.م.م ،لأ�صاحبيها
� /أحمد علي عبدالر�سول و�شيخة محمد محمود ،مجهولة العنوان
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�صفة الدعوى طلب مبلغ  3000/-دينار 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  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/2263/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عبداهلل مال ح�سن �أخ��وم��د العو�ضي وكيله المحامي عبدالجليل الخنيزي يوم
 2013/3/11المدعى عليه :محمد علي ح�سن عبداهلل ،رقمه ال�شخ�صي  ،750901587مجهول
العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  885/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب
المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنه حددت جل�سة يوم
الإثنين  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/14693/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :عي�سى فرج البور�شيد ،العنوان :بوا�سطة وكيلتها المحامية �صالحة البور�شيد/
المحاكم  -مكتب المحامين .المدعى عليه :جاكير رام ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب
مبلغ  150/-دينار ًا بالت�ضامم والت�ضامن مع المدعى عليه 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  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/927/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي :ح�سن ح�سين ح�سن وكيله المحامي زفاء االن�صاري /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليهما� :شركة درة البحرين للتطوير والإن�شاء و�شركة ميغا للم�شاريع التجارية،
مجهولتي العنوان .المو�ضوع� :إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره  98055/-دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهما المذكورتين بالح�ضور بنف�سهما
�أو بوكيل عنهما لجل�سة الخمي�س  ،2013/3/7ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالث
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رقم الدعوى1/7181/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعي� :شركة مطبعة االتحاد وكيله المحامي خالد الدو�سري /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليهما� :شركة ل�شتي ميديا هاو�س وانفر يوك�سل ،رقمه ال�شخ�صي ،831127112
مجهول العنوان .المو�ضوع� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  21173/-دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهما المذكورين بالح�ضور بنف�سهما �أو
بوكيل عنهما لجل�سة الخمي�س  ،2013/3/7ليعلم.

رقم الدعوى3/7485/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :بنك البحرين الإ�سالمي وكيلته المحامية لولوة العو�ضي /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :رقية عبداهلل الموي�شي ،مجهولة العنوان .المو�ضوع� :إلزام المدعى
عليه بدفع مبلغ قدره  10582/-دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهما المذكورين بالح�ضور بنف�سهما �أو
بوكيل عنهما لجل�سة الخمي�س  ،2013/3/7ليعلم.

رقم الدعوى2/6541/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليـغ بالح�ضور

المدعية :م�ؤ�س�سة ايكو انك�س الكترونك�س وكيلها المحامي علي �أحمد عياد .المدعى عليه:
 ،CRISTINO JR DELOS HIPEالعنوان� :شقة  21مبنى  882طريق  724و�سط المنامة .307
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  214/-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 الإثنين  2013/3/4موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى5/5697/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :أ�سامة عبدالعزيز ح�سين بخرجى وكيله المحامي ماجد مجدم /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليهم� :شركة �أجواء المحدودة ومحمد بن فهد بن نمران العجمي ومحمد
بن ح�سين بن نا�صر البنعلي ،مجهولو العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  2000/-دينار مع
الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
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لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليهم المذكورين ب�أنه حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/13157/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليـغ بالح�ضور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وكيالها المحاميان �سو�سن جعفر و�أحمد
محمد ،العنوان  :بناية  257طريق  1704مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه:
م�صطفى جمعة كاظم مرزوق ،العنوان :محل  32مبنى  223طريق  3307مجمع  933الرفاع
ال�شرقي� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2970/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد
و�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليه المذكوره بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  2013/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/3543/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة

تبليـغ بالح�ضور

المدعية� :شركة الأمين للمظالت ل�صاحبها محمد �أحمد �أمين الخاجة وكيلها المحامي �أحمد
عراد .المدعى عليه� :سانتو�ش �أوجها ،العنوان :بناية  108طريق  42مجمع  343المنامة� .صفة
ال��دع��وى :طلب مبلغ ق��دره  544/290دي��ن��ار ً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 الثالثاء  2013/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى1/2011/8691/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعية :وزارة ال�صحة ،العنوان :بوا�سطة جهاز ق�ضايا الدولة .المدعى عليها :ال�شيخة �أمل
�إبراهيم محمد الخليفة ،العنوان� :شقة رقم  31مبنى 27طريق � 336سار  .315المو�ضوع:
تجارية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/3/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

               رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى5/9607/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :م�ؤ�س�سة �إليت لت�أجير ال�سيارات بوا�سطة وكيلها المحامي علي الجبل /المحاكم -
مكتب المحامين .المدعى عليها :منى عبداهلل ح�سن علي ،رقمها ال�شخ�صي ،840709277
مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  531/300دينار ً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 الثالثاء  2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/6565/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة ريفيرا لت�أجير ال�سيارات بوا�سطة وكيلها المحامي �أحمد النم�شان /المحاكم
 مكتب المحامين .المدعى عليها :كوثر عبدالرزاق ال�سيد ،رقمها ال�شخ�صي ،900408260مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  52/-دينار 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 الثالثاء  2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/4550/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي �:شركة البحرين للت�سهيالت وكيلتها المحامية ليلى الب�صري /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :جوزيف بول ميلر ،العنوان� :شقة  302مبنى  466طريق 2013
المنامة � .320صفة الدعوى :مطالبة مالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الأحد  ،2013/3/17ليعلم.

                                   رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى3/6594/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي :محمد بن �شمبيه بن جمعة البلو�شي وكيله المحامي مو�سى البلو�شي /المحاكم -
مكتب المحامين .المدعى عليه :خمي�س بن �شمبيه بن جمعة  ،رقمه ال�شخ�صي ،760454108
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مجهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  2866/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليه المذكور ب�أنه حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/6605/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :عالم ت�أجير ال�سيارات بوا�سطة وكيلها المحامي يا�سر ال�صحاف /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليه :عبد بدر محمد الخاروف ،رقمه ال�شخ�صي  ،781211646مجهول
العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ  1336/-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
الثالثاء  2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 1/1669/2012/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي :م�ؤ�س�سة المنامة لمواد البناء وكيلتها المحامية �سلوى �آل خليفة /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليها :مجموعة �شركة �سنيور ،العنوان� :شقة � 31شارع  336مبنى 27
مجمع  315المنامة� .صفة الدعوى :مطالبة مالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها لجل�سة الأحد  ،2013/3/17ليعلم   .

                                   رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى1/4835/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيان :جا�سم خالد البوعينين وطارق �أحمد خليفة النعيمي وكيالهما المحاميان ر�شاد
ال�شوربجي وماجدة ال�شيخ ،العنوان :مكتب  1طريق  1804مجمع  .318المدعى عليهم-1 :
�أ�سامة كمال ح�سن ،العنوان� :شقة  32مبنى  42طريق  2002الحورة  -2 .320محمد �أحمد
القادري ،العنوان :منزل  2305طريق  1845الحورة  -3 .318را�شد خلف خ�ضير ،مجهول
العنوان .المو�ضوع :طلب ديون.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنيه الأولى للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور ب�أنف�سهم �أو
بوكيل عنهم وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2013/3/17لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/4918/2012/02 :

           رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
تبليغ بالح�ضور

المدعي �:شركة موتور �سيتي القاب�ضة وكيلتها المحامية جميلة �سلمان /المحاكم  -مكتب
المحامين .المدعى عليهم :م�ؤ�س�سة جيه واي بارت�س ويو�سف محمد علي مال اهلل وجيفر
باروتي فاالبيل ،مجهولي العنوان� .صفة الدعوى :مطالبة مالية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور ب�أنف�سهم �أو
بوكيل عنهم لجل�سة الأحد  ،2013/3/17ليعلم.

رقم الدعوى9/4077/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
تبليغ بطريق الن�شر

المدعية � :شركة غابز لالت�صاالت وكيلها المحامي محمد �أحمد عبداهلل .المدعى عليها:
�شركة �أيه �سي تي القاب�ضة (�شركة لبنانية ذات م�س�ؤولية محدودة) ،العنوان� :ص.ب،135302 :
بيروت ،لبنان� .صفة الدعوى :منازعات تجارية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها بح�ضور من يمثلها �أو وكي ًال عنها
جل�سة الثالثاء  2013/4/9موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/8109/2009/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
تبليغ بطريق الن�شر

المدعي :علي �صالح ح�سين عبداهلل وكيله المحامي محمد جعفر ميالد .المدعى عليهم:
�إ�سحاق �أحمد وبيكرم الل وم�صطفى غازي ومندروب �سنج ودار جندر �شنج
وبابو الل وعبدالقيوم واختال اقبال وذو الفقار �أحمد ومحمد ذاكر و�أ�سلم علي وناند �سينج،
العنوان :مبنى  2669طريق  1955مجمع � .1019صفة الدعوى :منازعات تجارية.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليهم المذكورين بالح�ضور ب�أنف�سهم �أو
بوكيل عنهم جل�سة الأحد  2013/3/7موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
ٍ
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رقم الدعـوى5/13147/2010/02 :

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :ح�سن �أحمد �سلمان محمد وكيله المحامي محمد الترانجة .المدعى عليها� :شركة
و�سام الخليج لال�ستثمار �ش�.ش.و ،العنوان � :شقة  43مبنى � 2831شارع  2446مجمع 428
ال�سيف� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره  10000.000دينار بحريني.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/6ليعلم.

رقم الدعـوى9/6288/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية :با�سمه في�صل جا�سم العري�ض وكيلها المحامي محمد عي�سى علي كاظم التاجر.
المدعى عليهما� :آرون كومار ومناف غازي المو�سوي ،العنوان� :شقة  504مبنى � 146شارع 328
مجمع  356ال�صالحية� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ  10296/500دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهما المذكورين بالح�ضور
بنف�سهما �أو بوكيل عنهما لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/6ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعـوى9/10664/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة تعبئة كوكاكوال البحرين ذ.م.م وكيلتها المحامية ال�شيخة هيا بنت را�شد �آل
خليفة .المدعى عليها� :شركة مها ميديا تي في �آند ماجازين ليمتد ،العنوان :ال�شقة رقم 508
مبنى  743طريق  831مجمع  408ال�سناب�س� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ
قدره  16500/000دينار بحريني.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/6ليعلم.

رقم الدعـوى4/6781/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي� :سيتي بنك وكيله المحامي فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�ساني .المدعى عليه:
محمود محمد �أمين عبد الحميد القي�سي ،العنوان :مبنى  3191طريق  2445الفاتح .324
�صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ  21205/970دينار ًا.
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لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/5ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعـوى7/10187/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة علي ومحمد يتيم وكيله المحامي �سامي عي�سى �سلمان جا�سم �سيادي
المدعى عليها� :شركة باك�س العالمية ،العنوان� :شقة � 206شارع  341مبنى  71مجمع 304
و�سط المنامة� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ  5260/000دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/5ليعلم.

رقم الدعـوى3/7801/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :محمد عبا�س محمد خ�سرو وكيله المحامي جا�سم محمد علي ح�سن �سرحان.
المدعى عليها الثانية� :شركة الخليج الدولية لال�ستثمار ،العنوان :محل �شقة � 1004شارع طريق
ممر  4626مبنى  1459مجمع  346المنامة  /الواجهة البحرية� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى
عليها بدفع مبلغ قدره  74788/300دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/5ليعلم.

رقم الدعـوى2/5958/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :مجيد يو�سف ال�شيخ محمد ال مبارك وكيله المحامي علي محمد ال�سماهيجي.
المدعى عليها المدخلة� :شركة رفاة للتطوير العقاري �ش.م.ب .مقفلة ،العنوان � :شقة 1004
طريق  4626مبنى  1459مجمع  346المنامة� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها المدخلة
بدفع مبلغ قدره  63396/500دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/5ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعـوى9/9264/2012/02 :

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :سمارة م�صطفى محمد ظاظا وكيلتها المحامية هدى �سعد �أحمد يو�سف .المدعى
عليها� :شركة كابيتال بل�س العقارية ،العنوان :مبنى  1931طريق  328مجمع  358الزنج� .صفـة
الدعــوى� :إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره  86054/000دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/5ليعلم.

رقم الدعوى 9/11241/2012/02

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :البنك االهلي المتحد وكيلها المحامي عي�سى �إبراهيم .المدعى عليه :محمد عبداهلل
فخرو ،مجهول العنوان .المو�ضوع� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره  5742/521دينار ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رقم الدعوى3/12481/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :مازيار ايراج اددالن�س وكيلها المحامي علي العريبي .المدعى عليه :عبداهلل �أحمد
عبداهلل �أحمد بحر ،مجهول العنوان .المو�ضوع� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 7500/-
دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رقم الدعوى2/10349/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة كونتري مول �ش�.ش.و وكيلها المحامي علي العريبي .المدعى عليها� :شركة
فور فود العالمية ذ.م.م (�س ت  ،)1-6585مجهول العنوان .المو�ضوع� :إلزام المدعى عليها
بدفع مبلغ قدره  34110/100دنانير.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى9/15985/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
محمد ح�سن �أحمد جا�سم مديفع

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح تركة محمد ح�سن �أحمد جا�سم مديفع رقمه
ال�شخ�صي  .500109923فعلى 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 الذكور �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة/7    
 2013   / 3لنظر الدعوى .

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى5/6304/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
�سبيكة علي عي�سى بوحجي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح تركة المتوفاة �سبيكة علي عي�سى بوحجي ،رقمها
ال�شخ�صي  .290101093فعلى 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 الذكورة �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الأحد  2013/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى9/16490/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
فايز �أحمد فايز محمد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفاة فايز �أحمد فايز محمد،
رقمها ال�شخ�صي  .580163750فعلى 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 الذكورة �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة جل�سة
الأحد  2013/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

                     رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى8/10374/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
محمد عبداهلل علي �صالح ال�سبع

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد عبداهلل علي �صالح
ال�سبع ،رقمه ال�شخ�صي  .560072716فعلى 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 الأحد  2013/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى 2/17524/2012/02
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
�إ�سحاق محمد �شريف ر�شيد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأول��ى عن فتح دعوى تركة المتوفى �إ�سحاق محمد �شريف
ر�شيد ،رقمه ال�شخ�صي  .530112086فعلى 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  2013/3/4لنظر الدعوى ،ليعلم.

                              رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى3/6708/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
علي عي�سى عبداهلل را�شد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى علي عي�سى عبداهلل را�شد،
رقمه ال�شخ�صي  .590109553فعلى كل وارث للمتوفي 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  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى6/15981/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى

محمد عبداهلل محمد عبداهلل �إبراهيم.
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد عبداهلل محمد
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عبداهلل �إبراهيم ،رقمه ال�شخ�صي  .741207524فعلى 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  2013/3/5لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى7/16362/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
بدرية محمد طه الحداد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفاة بدرية محمد طه الحداد،
رقمها ال�شخ�صي  .440600103فعلى 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
الخمي�س  2013/3/7لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى3/16462/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
قا�ضي رو�شن علي حافظ قا�ضي �شم�س  القمر

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى قا�ضي رو�شن علي حافظ
قا�ضي �شم�س القمر ،رقمه ال�شخ�صي  .530108895فعلى 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  2013/3/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى2/184/2013/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
رودهي تورا�س

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفى روده��ي تورا�س ،رقمه
ال�شخ�صي  .840738575فعلى 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 /3/6لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى4/15982/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
عيد ح�سن خليفة ح�سن

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى عيد ح�سن خليفة ح�سن،
رقمه ال�شخ�صي  .610058045فعلى 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
الأحد  2013/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى5/10868/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
نادر مطلق را�شد مطلق

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى نادر مطلق را�شد مطلق،
رقمه ال�شخ�صي  .750603232فعلى 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
الأحد  2013/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى 1/17001/2012/02
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
محمد برويز خان محمد

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد برويز خان محمد،
رقمه ال�شخ�صي  .651112559فعلى 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
الأحد  2013/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية
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رقم الدعوى7/4311/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه ، RANJIT SINGH LEMBER SINGH:العنــوان :مبنى  104طريق
 320مجمع � .307صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  614/532دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى5/04312/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة بتلكو لالت�صاالت وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :عماد محمود الرفاعي ،العنــوان :منزل  451طريق  1913مجمع
� .919صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2151/467دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى7/4325/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة دار النواعم للعبايات ل�صاحبتها �ساميه عبدالرحمن
يعقوب  ،العنــوان :مبنى  408طريق  83مجمع � .933صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 795/805
دينار 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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى4/4433/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
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المحامين .المدعى عليه :فهد �صقر حزام الخما�سين الدو�سري ،العنــوان� :شقة  1506مبنى
 169طريق  1405مجمع � .314صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  276/186دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى7/4437/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة اليت �سبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :عبا�س علي �أحمد علي ال�شيخ عبداهلل ،العنــوان :مبنى  1576طريق
 3348مجمع � ، 633صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  380/718دينار ً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  2013/4/17لنظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى9/13562/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة

تبليغ بالح�ضور

المدعي :بالل �أحمد علي ،رقمه ال�شخ�صي  ،820173045العنوان :بوا�سطة وكيلته المحامية
منيرة العماري .المدعى عليها� :شركة زارا للألمنيوم والتجارة ،مجهول العنوان� .صفة
الدعوى :مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الثالثاء
 2013/3/5لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/11845/2011/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي :محمد ف��اروق محمد والي��ه ،رقمه ال�شخ�صي  ،840920270العنوان :مبنى 2655
طريق  1855مجمع  .318المدعى عليها� :سنيور للمقاوالت ،مجهول العنوان� .صفة الدعوى:
مطالب عمالية.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الثالثاء
 2013/3/5لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية
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رقم الدعـوى8/12531/2012/02 :

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية  :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي .المدعى عليها� :شركة ال�شروق للمقاوالت العامة.
�صفـة الدعــوى :طلب �إلزام المدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغا قدره  13391/-دينار ًا
والفوائد والر�سوم.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الأحد  ،2013/3/3ليعلم.

رقم الدعـوى2/11335/2012/02 :

         رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــي :وزير ال�صحة ب�صفته ويمثله قانونا جهاز ق�ضايا الدولة .المدعى عليها� :شركة
م�صانع �أقم�شة المنامة� .صفـة الدعــوى :طلب �إلزام المدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغا
وقدره  5498/520دينار ًا والفوائد والر�سوم ومقابل اتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها لجل�سة الإثنين  ،2013/3/4ليعلم.

رقم الدعوى9/14516/2011/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي :عبدالبا�سط عبدالخالق نور وكيله المحامي ح�سن علي �إ�سماعيل /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليها :ريها او ريفيرا� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2928/430دينار ً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 الثالثاء  2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/12034/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه� :أحمد جعفر عبدالنبي الزيرا ،رقمه ال�شخ�صي � .660902605صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  102/716دينار مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
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يوم الثالثاء  2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11888/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليغ بالح�ضور

المدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري /المحاكم – مكتب
المحامين .المدعى عليه :محمد �إح�سان مجومان ،رقمه ال�شخ�صي � .910212104صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  274/156دينار ً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  2013/3/12لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعـوى4/10734/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثامنة

تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيله المحامية ليلى عي�سى علي ح�سن.
المدعى عليه الأول :ح�سين �سلمان ماجد ح�سن ماجد .المدعى عليه الثاني :علي �سلمان ماجد
ح�سن ماجد ،العنوان� :شقة  2مبنى  612طريق  1915دم�ستان � .1019صفة الدعوى� :إلزام
المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره  9505/302دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهما المذكورين بالح�ضور
بنف�سهما �أو بوكيل عنهما لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعـوى9/16724/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدعية� :شركة يو�سف خليل الم�ؤيد و�أوالده وكيلها المحامي �أيمن توفيق الم�ؤيد .المدعى عليه:
ع�صام محمد علي ع��ودي ،العنوان� :شقة  605مبنى � 146شارع ال�شيخ �سلمان مجمع 356
ال�صالحية� .صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  5183/000دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعـوى             4/15402/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلتها المحامية ليلى عي�سى علي ح�سن.
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المدعى علي :ح�سين ميرزا عبدالوهاب ح�سن مدن ،العنوان� :شقة  1مبنى  1262طريق 6247
الحجر � .462صفـة الدعــوى� :إل��زام المدعى عليه بدفع مبلغ ق��دره  24686/023دينار ًا
بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رقم الدعـوى6/15401/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليـغ بالح�ضـور

المدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلتها المحامية ليلى عي�سى علي ح�سن.
المدعى عليه :ح�سين ميرزا عبدالوهاب ح�سن مدن ،العنوان� :شقة  1مبنى  1262طريق 6247
الحجر � .462صفـة الدعــوى� :إل��زام المدعي عليه بدفع مبلغ ق��دره  29486/978دينار ًا
بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعـوى9/15579/2012/02 :
تبليـغ بالح�ضـور

المدع ــية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلتها المحامية ليلى عي�سى علي ح�سن.
المدعى عليها الأول��ى� :شركة عربان للمقاوالت ،العنوان� :شقة  35مبنى  281طريق 333
المنامة الق�ضيبة � .321صفـة الدعــوى� :إلزام المدعى عليها الأولى بدفع مبلغ قدره 5066/242
دينار ًا بحريني ًا.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها الأولى المذكورة بالح�ضور
بنف�سها �أو بوكيل عنها لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/12ليعلم.

رقم الدعوى5/11048 /2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة ال�سيارات الأوروب��ي��ة وكيلها المحامي مي خليفة �شويطر ،العنوان :برج
الر�صي�ص الطابق ال�ساد�س ع�شر طريق  1704مجمع 317المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه:
علي ح�سن من�صور �شهاب ،العنوان� :شقة � 12شارع  5447مبنى  1947مجمع  354البرهامة.
�صفة الدعوى :طلب ديون.
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   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم

                              رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
رقم الدعوى5/9445 /2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :سمية عبدال�صالح الغ�سان وكيلها المحامي �أ�سامة �أنور ،العنوان :مكتب 51بناية 254
طريق  2007مجمع 320الحورة .المدعى عليها :جمعية التوفير والت�سليف التعاوني وكيلها
المحامي �سامي �سيادي ،العنوان:مكتب-602الطابق ال�ساد�س مبنى  71مجمع يتيم �شارع
المتنبي مجمع � .304صفة الدعوى :طلب ديون.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم .

رقم الدعوى2/12551 /2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وتمثالها المحاميتان �سو�سن جعفر المدفعي
وعبير جا�سم الأمير ،العنوان :بناية  257طريق  1704مجمع  317المنطقة الدبلوما�سية.
المدعى عليها� :شركة برامكو المحدودة �سجل تجاري  ،7820العنوان� :شقة  2مبنى  137طريق
 1507مجمع � .315صفة الدعوى :طلب ديون.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعي عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى2/2012/1114/02 :

  رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلها المحامي ها�شم الوداعي ،العنوان مبنى
رقم  -1398برج المرف�أ المالي ال�شرقي الطابق  35طريق  4626مجمع  346المرف�أ المالي -
الواجهة البحرية .المدعى عليهما :جاد يو�سف خرياطي و�شركة بوك�سي�س كونترولز ،مجهوال
العنوان .المو�ضوع :طلب ديون.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهما المذكورين بالح�ضور بنف�سهما �أو
بوكيل عنهما وقد حددت جل�سة يوم الإثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى 9/10698/2011/02

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :البنك الأهلي المتحد توكيل ر�سمي خا�ص رقم  2009998وكيله المحامي عي�سى
�إبراهيم محمد ،العنــوان :مكتب رق��م – 403 :الطابق الرابع – مبنى برج الدبلومات /
المنطقة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة .ال��م��دع��ى ع��ل��ي��ه :ق��دي��ر �أح��م��د ع��ب��دال��رح��ي��م ،رق��م��ه ال�شخ�صي
( 550713891باك�ستاني الجن�سية) ،العنــوان :مبنى رقم� – 11 :شارع ال�شيخ خليفة بن �سلمان
– مجمع رقم / 934 :الرفاع ال�شمالي� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1146/372دينار ً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  2013/4/9لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى8/13064/2012/02 :

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

المــدعي :وزي��ر ال�صحة ،العنوان :بناية رقم  743كاربارك ب�لازا ط��ري��ق 4071مجمع713
المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها� :سنغافورة للتنظيفات ،العنوان :ال�شارع/المبنى -338
 225المجمع  335ا المنامة�/أم الح�صم .المو�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  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/3507/2009/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
تبليغ بالح�ضور

المــدعي� :سيتي بنك وكيله المحامي �سامي عي�سى �سيادي /المحاكم  -مكتب المحامين.
المدعى عليه� :سيدالي ماكا�سندل �إبرا ،رقمه ال�شخ�صي ( 650447093فلبيني الجن�سية)،
العنــوان� :شقة  21مبنى  133طريق  303مجمع  303النعيم� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 3023/294دينار ً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  2013/4/9لنظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى5/8862 /2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المــدعي :جهاز الم�ساحة والت�سجيل العقاري تمثلها جهاز ق�ضايا الدولة ،العنوان :بناية
الكاربارك بالزا ال��دور الرابع المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليها� :شركة جريت هاربر
(ذ .م.م) ،العنوان� :شقة  141مبنى  20طريق  1250المنامة � .305صفة الدعوى :طلب ديون.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وقد حددت جل�سة يوم الإثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/11594 /2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلها المحامي ها�شم الوداعي ،العنوان:
مكتب 181مبنى 190برج بالتينيوم الطابق  13طريق  2803مجمع  428منطقة ال�سيف.
المدعى عليه :وليد خالد �سلمان يو�سف محمود ،العنوان :بيت  5مدخل� 85شارع ال�سويفية
النعيم/المنامة � .314صفة الدعوى :تجارية.
   لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الإثنين  2013/3/18لنظر الدعوى ،ليعلم

رقم الدعوى5/13446/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المــدعي  :بنك البحرينالوطني وكيله المحامي عبدالغني قاروني .المدعى عليه :عدنان �أيوب
محمد �أيوب دين ،مجهول العنوان .المو�ضوع :طلب مبلغ.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم

رقم الدعوى1/13104/2010/02 :

          رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى

تبليغ بالح�ضور

المدعي :ح�سن ع�ساف ،رقمه ال�شخ�صي  ،680347569العنوان :بوا�سطة وكيله يون�س زكريا.
المدعى عليها :اي بي �سلو�شنز ،مجهولة العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
حكمت المحكمة وقبل الف�صل في المو�ضوع ب�إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعى عليها
بكافة طرق االثبات القانونية بما فيها البينة و�شهادة ال�شهود و�سدادها االجور المطالب بها

145

146

العدد - 3098 :الخميس  4أبريل 2013

في مواعيدها وبان المدعي ترك العمل من تلقاء فن�سه دون �سابق انذار وعدم �أحقية المدعي
بالم�ستحقات المطالب بها وليثبت المدعي الأ�ضرار التي لحقت به واحقيته بالبون�س وبدل
الموا�صالت و�صرحت للطرفين بالنفي بذات الطرق وحددت جل�سة الأحد  2013/3/10لبدء
التحقيق على �أن ينتهي خالل �أ�سبوع من بدئه وعلى قلم الكتاب �إعالن الغائب من الخ�صوم،
ليعلم.
لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الأحد
 2013/3/10لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/7686/2012/02 :

قا�ضي المحكمة العمالية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعي :بنك البحرين الوطني وكيله المحامي عبدالفني قاروني .المدعى عليه :عبداهلل
عي�سى محمد �أحمد البوفال�سة ،رقمه ال�شخ�صي  ،840805950مجهول العنوان .المو�ضوع :
�إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  12756/562دينار ًا
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/13ليعلم.

                                           رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى9/14041/2011/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية� :شركة افينيو لت�أجير ال�سيارات وكيلها المحامي طالل العلي .المدعى عليهdavid k :

 ،archerالعنوان :مبنى � ، 1شارع الجفير  ،المنامة  ،الغريفة � .342صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  468/-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 الثالثاء  2013/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/6858/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة

تبليغ بالح�ضـور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وكيالها المحاميان �سو�سن جعفر ونوال �أحمد.
المدعى عليه :مجيد �أحمد ح�سن بقالوة� ،صاحب م�ؤ�س�سة ال�شرق الأدنى لمقاوالت البناء –
�سجل تجاري رقم  ،1899العنوان :مبنى  1666طريق  432مجمع � 704سلماباد� .صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  2061/-دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.
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    لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليه المذكور بنف�سه �أو بوكيل عنه
لجل�سة يوم الثالثاء  2013/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/7996/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وكيلتاها المحاميتان �سو�سن جعفر المدفعي
و�صديقة محمد ر�ضا .المدعى عليها� :شركة نيارك العالمية القاب�ضة ،العنوان� :شقة  1مبنى
 76طريق  362مجمع � .305صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1878/124دينار ً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 الثالثاء  2013/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/14875/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وكيلتاها المحاميتان �سو�سن جعفر المدفعي ونوال
�أحمد عبدالعزيز .المدعى عليه :عبدالرحمن فهد زي��د البدوخي �صاحب �شهد الجزيرة
للقمو�سيون ،العنوان  :مكتب  18مبنى  2298طريق  439مجمع � .704صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  236/300دينار ً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  2013/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى5/3547/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة

تبليغ بالح�ضور

المدعية :وكالة الرفة العقارية وكيلها المحامي �أ�سامة �أن��ور .المدعى عليه� :إبراهيم حمد
محمد محمد ال��دب��دوب ،العنوان :مكتب  25مبنى � 1072شارع  3620مجمع � 436ضاحية
ال�سيف� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  4500/-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 يوم الثالثاء  2013/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
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رقم الدعوى7/212/2012/02 :

تبليغ بالح�ضور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي ويمثالها المحاميان �سو�سن جعفر المدفعي و�أحمد
محمد �أحمد ،العنوان :بناية  257طريق  1705مجمع  – 317المنطقة الدبلوما�سية  /جنوب
وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف .المدعى عليهما -1 :نايف نعيم �إبراهيم الرفاعي
�صاحب وكالة العمرة العقارية �سجل تجاري -2 .34705 :محمد نعيم �إبراهيم الرفاعي،
العنوان :مكتب  21مبنى  718طريق  2018مجمع  320المنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 582/دينار ًا مع الر�سوم والم�صروفات والفوائد و�أتعاب المحاماة.     ل��ذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة للمدعى عليهما المذكورين بالح�ضور
بنف�سهما �أو بوكيل عنهما لجل�سة الثالثاء  2013/3/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى1/10442/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
تبليغ بالح�ضـور

المدعي :عي�سى فرج ارحمة �آل بور�شيد وكيلته المحامي �صالحة عي�سى ال بور�شيد .المدعى
عليه� :صالح الدين محمد �أمين ،العنوان :بيت رقم �/1413أ ممر رقم  340مجمع رقم 203
مدينة المحرق� .صفة الدعوى :طلب مبلغ ق��دره  400/-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
لجل�سة يوم الثالثاء  2013/3/5موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى3/12500/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية :اليو�سف ثيرمو جال�س ذ.م.م وكيلها المحامي محمد التاجر .المدعى عليها :م�ؤ�س�سة
ماروت لمطابخ االلمنيوم ،العنوان :مبنى � 935شارع  126توبلي .701
حكمت المحكمة وقبل الف�صل في المو�ضوع ب�إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية  -وبكافة
طرق الإثبات القانونية منها �شهادة ال�شهود والقرائن واقعة قيامها ببيع كمية الزجاج لم�ؤ�س�سة
المدعى عليه  ،و�أنه قد تر�صد بذمة المدعى عليه مبلغ ًا وقدره  1338/400دينار ًا لم ت�سدده
بعد وق��د �صرحت المحكمة للمدعى عليه بالنفي ب��ذات ال��ط��رق ،وح��ددت جل�سة الثالثاء
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 2013/3/5لبدء التحقيق على �أن ينتهي خالل �أربعة �أ�شهر من تاريخ ب��دءه وعلى طرفي
التداعي �إعالن �شهودهما لح�ضور تلك الجل�سة و�أبقت الف�صل في الم�صروفات لحين الف�صل
في مو�ضوع الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى4/12791/2011/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة

تبليغ بالح�ضور

المــدعية� :شركة النبع التجارية وكيلتها المحامية ريم خلف /المحاكم – مكتب المحامين.
المدعى عليها :الكوثر لت�أجير المعدات (�س.ت  ،)59984-1مجهولة العنوان�.صفة الدعوى:
طلب مبلغ  129/600دينار ًا مع الر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة ب�أنه حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/10755/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثانية

تبليغ بالح�ضور

المدعية :وزارة الإ�سكان .المدعى عليه :جعفر محمد ح�سين �إ�سماعيل ،العنوان :مجهول
العنوان .المو�ضوع � :إلغاء انتفاع.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الثالثاء  ،2013/3/19ليعلم.

                                           رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى2/3681/2010/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعي :خلغ �سعد الم�سعود وكيلته المحامية هيا الخليفة .المدعى عليه :زياد �أحمد �سند،
مجهول العنوان .المو�ضوع� :إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره  65000/-دينار.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه لجل�سة الأربعاء  ،2013/3/13ليعلم.

رقم الدعوى6/1434/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضـور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وكيلتاها  /المحاميتان �سو�سن جعفر ونوال �أحمد.
المدعى عليها :ناتاليا يفن نكيافر دمينا �صاحب �سيكو  19بوتيك ،العنوان :مبنى  40طريق 20
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مجمع � .1014صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  300/-دينار 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 الثالثاء  2013/3/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى6/4382/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة

المدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلـتها المحامية �إلهام علي ح�سن .المدعى
عليها :كاتالينا �ألينا ه��ودري��ا ،رقمها ال�شخ�صي ( ،830246045روم��ان��ي��ة الجن�سية).
مو�ضوعه ـ ــا :طلب دين.
لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة للمدعى عليها الح�ضور بنف�سها �أو من ينوب عنها
جل�سة الثالثاء  2013/3/19موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى7/1442/2012/02 :

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

تبليغ بالح�ضـور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وكيلتاها المحاميتان �سو�سن جعفر و�أحمد محمد.
المدعى عليها :فاطمة �إ�سماعيل عبد علي محمد طاهر �صاحبة �صالون قمرين للتجميل،
العنوان :مكتب  2مبنى  5طريق  2901مجمع  929الحجيات� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 952/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 الثالثاء  2013/3/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى9/1446/2012/02 :

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة

تبليغ بالح�ضـور

المدعية :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي وكيالها المحاميان� /سو�سن جعفر و�أحمد محمد،
العنوان :بناية  257طريق  1704مجمع  / 317المنطقة الدبلوما�سية .المدعى عليه :مح�سن
ميرزا من�صور �إبراهيم كاظم� ،صاحب مركز ال�سجاد ل�ل�أدوات ال�صحية �سجل تجاري رقم
 ،29182العنوان :مبنى  1785ب طريق  3865مجمع � .738صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 1184/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 الثالثاء  2013/3/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
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رقم الدعوى9/113/2012/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعية :منى �شاهين را�شد الجالهمة وكيله المحامي �إ�سامة �أن��ور .المدعى عليه :نواف
حا�ضر مخلف ال�شمري ،العنوان� :شقة  11بناية  826طريق  523مجمع  905الرفاع ال�شرقي.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  720/-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 الثالثاء  2013/3/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.

                                            قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الخام�سة
رقم الدعوى3/17224 /2012 /02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفــاة
حنان علـي محمـد الإبـريــق

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفاة حنان علـي محمـد الإبـريــق،
رقمها ال�شخ�صي  .640109373فعلى 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 للمتوفــاة المذكورة �أن ي�شعر هذه المحكمة .وقد حددت المحكمة
جل�سة الثالثاء  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

   رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى9/513/2013/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
�شوكت علي جاويد من�شي الهي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفاة �شوكت علي جاويد من�شي
الهي ،رقمها ال�شخ�صي  .550303383فعلى 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 الأحد  2013/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى5/10322/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
يو�سف محمد ح�سن

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دع��وى تركة يو�سف محمد ح�سن ،رقمه
ال�شخ�صي  .650113675فعلى 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 /3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى9/10852/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
علي ابراهيم �أحمد علي

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة علي �إبراهيم علي �أحمد رقمه
ال�شخ�صي  .570036461فعلى 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  2013/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى 02/2012/17484/9
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
عبداهلل ادهام ح�سن ادهام

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأول��ى عن فتح دع��وى تركة المتوفى عبداهلل اده��ام ح�سن
اده��ام ،رقمه ال�شخ�صي  .720803799فعلى 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 دي��ن للمتوفى المذكور �أن ي�شعر ه��ذه المحكمة وق��د حددت
المحكمة جل�سة الثالثاء  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

                             رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى 9/521/2013/02
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
محمد �أختر عبا�س عبا�س خان
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة محمد اختر عبا�س عبا�س خان،
رقمه ال�شخ�صي  .610401335فعلى 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  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى9/588/2013/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
حامد �سالم حامد �سالمين
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة حامد �سالم حامد �سالمين رقمه
ال�شخ�صي  .681203496فعلى 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 دي��ن للمتوفى �أن ي�شعر المحكمة .وق��د ح��ددت المحكمة جل�سة الأربعاء
 2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى1/3454/2012/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفاة
فاطمة عبداهلل قراطة
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة المتوفاة فاطمة عبداهلل قراطة،
رقمها ال�شخ�صي  .290012414فعلى كل وارث للمتوفاة المذكورة �أو من يدعي ب�أية حقوق

153

154

العدد - 3098 :الخميس  4أبريل 2013

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  2013/3/19لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى8/598/2013/02 :
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
خليفة يا�سين المالود
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى خليفة يا�سين المالود،
رقمه ال�شخ�صي  .230100678فعلى 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  2013/3/13لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
رقم الدعوى 9/00518/2013/02
المو�ضوع :فتح دعوى تركة المتوفى
عبداهلل علي ح�سن جناحي
تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دع��وى تركة المتوفى عبداهلل علي ح�سن
جناحي ،رقمه ال�شخ�صي  .560147899فعلى 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  2013/3/11لنظر الدعوى ،ليعلم.

رئي�س المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى87/696/2013/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة :م�ؤ�س�سة النا�صر لت�أجير معدات البناء وكيلتها المحامية مريم عي�سى علي �أحمد،
العنــوان :مكتب  34مبنى  346طريق  1705مجمع  317بيت الزاجل المنطقة الدبلوما�سية.
المدعى عليها� :أبراج دبي للمقاوالت (�س.ت  ،)44565-5العنوان :مبنى � 3391شارع 3213
مجمع  232ال��دي��ر� .صفة ال��دع��وى� :إل���زام المدعى عليها ب���أن ت���ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره
 3760/790دينار ًا بالإ�ضافة للر�سوم والم�صاريف ومقابل �أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الأحد  2013/4/21لنظر الدعوى ،ليعلم .

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الثالثة
رقم الدعوى2/2386/2013/02 :
تبليغ بالح�ضور

المدعيــة :م�ؤ�س�سة النا�صر لت�أجير معدات البناء وكيلتها المحامية مريم عي�سى علي �أحمد،
العنــوان :مكتب  34مبنى  346طريق  1705مجمع  317بيت الزاجل المنطقة الدبلوما�سية.
المدعى عليه� :صالح عبدالكريم عبدالفتاح� .صفة الدعوى� :إل��زام المدعى عليه ب�أن ي�ؤدي
للمدعية مبلغ ًا قدره  4324/342دينار ًا وت�ضمينه الم�صررفات والفوائد القانونية ومقابل
�أتعاب المحاماة.
لذا تعلن المحكمة ال�صغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنين  2013/4/29لنظر الدعوى ،ليعلم .

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى الت�أديبية2012/3 :
تبليغ بقرار مجل�س ت�أديب المحامين

المدعي :وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف ( ب�صفته ) ,المدعى عليه الم�شكو بحقه :
المحامي محمد جعفر ميالد� .صفة الدعوى  :ال�شكوى رقم .2011/52
�أ�صدر مجل�س الت�أديب بجل�سته المنعقدة بتاريخ  2013/2/25قراره في الدعوى الت�أديبية
المذكورة اعاله ،وجاء منطوق القرار ال�صادر عنه كالتالي " قرر مجل�س ت�أديب المحامين
مجازة المحامي الم�شكو �ضده ب�إيقافه عن مزاولة المهنة مدة ثالث �أ�شهر " ليعلم .

مجل�س ت�أديب المحامين

تنويه
�إ�شارة �إلى عدد الجريدة الر�سمية رقم ( )3092ال�صادر في  21فبراير 2013
(الإخطار رقم " "51ل�سنة  2012الخا�ص بالطلبات الدولية) ،نود التنويه ب�أن العالمة
تحت الرقم  1141686المن�شورة في ال�صفحة رقم  53هي عالمة من�شورة عن طريق
الخط�أ ورقم العالمة ال�صحيحة هو .1141868

