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اأمر ملكي رقم )67( ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض اأحكام الأمر الملكي رقم )2( ل�سنة 2006

باإعادة ت�سكيل مجل�ض الدفاع الأعلى وتحديد اخت�سا�ساته

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

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002 وبوجه خا�س 

املادة »11« منه،
وحتديد  الأعلى  الدفاع  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

اخت�شا�شاته، وتعديالته،
اأمرنا بالآتي:

املادة الأولى

ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  من  و»10«   »9« املادتني  بن�شي  ُي�شتبدل 
جمل�س الدفاع الأعلى وحتديد اخت�شا�شاته، الن�شان الآتيان:

مادة »9«:
يكون ملجل�س الدفاع الأعلى اأمانة عامة يراأ�شها اأمني عام يعنينَّ باأمر ملكي.

العام لقوة دفاع  القائد  العامة بقرار من  ويتم تعيني عدد من ال�ضباط والأفراد يف الأمانة 
البحرين بالتن�شيق مع الأمني العام.

من  نها  مَتكِّ التي  العامة  الأمانة  ب�شئون  املتعلقة  التنظيمية  الأمور  الداخلية  الالئحة  وحتدد 
تنفيذ الواجبات املطلوبة منه.

مادة »10«:
تتولى الأمانة العامة للمجل�س القيام بالواجبات وامل�شئوليات الآتية:

اأ.   ِحْفظ الوثائق واملعامالت اخلا�شة باأعمال املجل�س.
ب.  اإجراء الت�ضالت الالزمة لتن�ضيق مواعيد اجتماعات املجل�س وتبليغ الأع�ضاء.

ج.   حت�ضري جدول الأعمال لجتماعات املجل�س، وجتهيز الوثائق وامل�ضتندات واملعلومات، وكل 
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ما يتعلق باملوا�شيع املطروحة يف الجتماع.
د.   تنظيم حما�ضر الجتماعات وطباعتها وتوزيعها على الأع�ضاء.

هـ.  �شياغة قرارات ومقرتحات املجل�س والتاأكد من اإي�شالها اإلى اجلهات املخت�شة.
و.    متابعة تنفيذ قرارات املجل�س مع اجلهات املكلفة بتنفيذها، واإطالع اأع�ضاء املجل�س على 

ما مت بخ�شو�شها.
ز.   مراعاة ال�شرية الالزمة يف اأعمال املجل�س والوثائق واملعامالت املتعلقة به.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
مــلك مــمــلــكــة الـبــحــرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 6 ربيع الأول 1436هـ
الموافق: 28 دي�شمبــر 2014م
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اأمر ملكي رقم )68( ل�سنة 2014
بترقية وزير �سئون الدفاع اإلى رتبة فريق ركن

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

وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،

وبناًء على اقرتاح القائد العام لقوة دفاع البحرين،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ى اللواء الركن يو�شف بن اأحمد ح�شني اجلالهمة وزير �شئون الدفاع اإلى رتبة فريق ركن  ُيَرقنَّ
اعتبارًا من  2014/12/6.

املادة الثانية
يف  وُين�شر  هذا،  اأمرنا  تنفيذ  البحرين  دفاع  لقوة  العام  والقائد  الأعلى  القائد  نائب  على 

اجلريدة الر�شمية.

مــلك مــمــلــكــة الــبــحـرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 6 ربيع الأول 1436هـ
الموافق: 28 دي�شمبـر 2014م
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اأمر ملكي رقم )69( ل�سنة 2014
بتعيين اأمين عام لمجل�ض الدفاع الأعلى

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

وحتديد  الأعلى  الدفاع  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2006 ل�شنة   )2( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 
اخت�شا�شاته، وتعديالته،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

الدفاع  ملجل�س  عامًا  اأمينًا  اآل خليفة  اأحمد  بن  �شلمان  بن  دعيج  ال�شيخ  الركن  الفريق  ُيعنينَّ 
الأعلى، مع احتفاظه بذات الدرجة والمتيازات التي كان يح�شل عليها يف من�شبه ال�شابق.

املادة الثانية
ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

مــلك مــمــلــكــة الــبــحـرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 6 ربيع الأول 1436هـ
املـوافــق: 28 دي�شمبـر 2014م
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اأمر ملكي رقم )70( ل�سنة 2014
بترقية وتعيين رئي�ض هيئة الأركان في قوة دفاع البحرين

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

وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،
وبناًء على اقرتاح القائد العام لقوة دفاع البحرين،

اأمرنا بالآتي:
املادة الأولى

ى اللواء الركن ذياب بن �شقر عبداهلل النعيمي اإلى رتبة فريق ركن، وُيَعنينَّ رئي�شًا لهيئة  ُيَرقنَّ
الأركان لقوة دفاع البحرين اعتبارًا من  2014/12/28.

املادة الثانية
يف  وُين�شر  هذا،  اأمرنا  تنفيذ  البحرين  دفاع  لقوة  العام  والقائد  الأعلى  القائد  نائب  على 

اجلريدة الر�شمية.

مــلك مــمــلــكــة الــبــحـرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 6 ربيع الأول 1436هـ
املــوافـق: 28 دي�شمبـر 2014م
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اأمر ملكي رقم )71( ل�سنة 2014

باإعادة تنظيم درجات م�ست�ساري جاللة الملك وغيرهم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر الأمريي رقم )53( ل�شنة 2001 باإعادة تنظيم الديوان الأمريي، املُعدل بالأمر 

امللكي رقم )5( ل�شنة 2002،

وعلى الأمر امللكي رقم )58( ل�شنة 2014 باإلغاء درجة وزير واإعفاء م�شت�شاري الديوان امللكي 

وديوان ويل العهد،

وعلى الأمر امللكي رقم )60( ل�شنة 2014 بتعيني م�شت�شارين جلاللة امللك،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأولى

يحتفظ بدرجة وزير م�شت�شارو جاللة امللك، وال�شكرتري ال�شخ�شي جلاللته، ومن �شدر اأمر 

ملكي مبنحه هذه الدرجة يف الديوان امللكي، والهيئات الق�ضائية، وغري ذلك من اجلهات.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

               ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ 6 ربيـع الأول 1436هـ

الموافق 28 دي�شمبر 2014م
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مر�سوم رقم )89( ل�سنة 2014
باإعادة تنظيم درجات بع�ض المنا�سب الحكومية

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

وعلى املر�شوم رقم )82( ل�شنة 2014 باإلغاء درجة وزير واإعفاء م�شت�شاري رئي�س جمل�س 
الوزراء،

رئي�س  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  م�شت�شارين  بتعيني   2014 ل�شنة   )84( رقم  املر�شوم  وعلى 
جمل�س الوزراء،

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

ر�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

يحتفظ بدرجة وزير م�شت�شارو �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء، ومن �شبق منحه 
من  كله  وذلك  العامة،  املوؤ�ش�شات  اأو  الهيئات  من  وغريها  احلكومية  الأجهزة  يف  الدرجة  هذه 

املوجودين يف اخلدمة اعتبارًا من تاريخ العمل باأحكام هذا املر�شوم وملدة خدمتهم.

املادة الثانية
يف  وين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذ  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.
مــلك مـمـلــكــة الــبــحـــرين
حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتـــاريـخ: 6 ربيع الأول 1436هـ
الموافق: 28 دي�شــمبـر 2014م
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جمل�ض الوزراء
تعـمـيــــــم

ب�ساأن
عطلة راأ�ض ال�سنة الميالدية الجديدة 2015

   مبنا�ضبة حلول ال�ضنة امليالدية اجلديدة 2015، تـُعطل وزارات اململكة وهيئاتها 
وموؤ�ش�شاتها يوم اخلمي�س الأول من �شهر يناير 2015م املوافق للعا�شر من �شهر ربيع 

الأول 1436هـ.

رئي�ض جمل�ض الوزراء         
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الأول 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 28 دي�شمبــر 2014م

جمل�ض الوزراء
تعـمـيــــــم

ب�ساأن
عطلة ذكرى المولد النبوي ال�سريف لعام 1436هـ

مبنا�ضبة ذكرى املولد النبوي ال�ضريف، تـُعطل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ض�ضاتها 
يوم ال�شبت الثاين ع�شر من �شهر ربيع الأول 1436هـ املوافق 3 يناير 2015م، وحيث 
الأحد  يوم  بالتعطيل  عنها  يعو�س  اأ�شبوعية،  عطلة  يوم  ت�شادف  العطلة  هذه  اأن 

املوافق 4 يناير 2015م. 

رئي�ض جمل�ض الوزراء         
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 6 ربيع الأول 1436هـ
املـــــــوافـــــــق: 28 دي�شمبــر 2014م



13
العدد: 3190 - الخميس 1 يناير 2015

جمل�ض التنمية القت�سادية

قرار رقم )4( ل�سنة 2014

بتعيين ع�سو بمجل�ض التنمية القت�سادية

ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س التنمية القت�شادية:

التنمية  جمل�س  وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن   2000 ل�شنة   )9( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

القت�شادية وتعديالته،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2014 باإعادة ت�شكيل جمل�س التنمية القت�شادية،

قرر الآتي:

املادة الأولى

ُيعني الدكتور ح�ضن عبداهلل فخرو ع�ضوًا ونائبًا لرئي�س جمل�س التنمية القت�ضادية، وتكون 

مدة ع�ضويته اإلى نهاية مدة الت�ضكيل احلايل للمجل�س.

املادة الثانية

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�سلمان بن حمد اآل خليفة        

ويل العهد نائب القائد الأعلى        

رئي�ض جمل�ض التنمية القت�سادية

�شدر بتاريخ: 16 �شــفـر 1436هـ
املــــــوافــــــــق: 8 دي�شمرب 2014م
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وزارة الخارجية
قرار رقم  )23( ل�سنة 2014

ب�ساأن التنظيم القانوني للقنا�سل الفخريين
المعتمدين لمملكة البحرين في الخارج

وزير الخارجية:
مملكة  ان�ضمام  على  باملوافقة   1992 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

البحرين اإلى اتفاقية فيينا للعالقات القن�شلية  املربمة يف 22 اأبريل لعام 1963،
املعدل  والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،
 وبناًء على ال�شالحيات املمنوحة للوزير،

قرر الآتي:
المادة )1(
تعريفات:

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها 
ما مل يقت�ِس �ضياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: وزارة الخارجية.
الوزير: وزير الخارجية.

القن�سلية الفخرية: القن�شلية المعتمدة لمملكة البحرين لدى الدولة المعتمد لديها.
القن�سل الفخري: ال�شخ�س المعتمد للعمل ب�شفته قن�شاًل فخريًا لمملكة البحرين.

البعثة: بعثة مملكة البحرين لدى الدولة المعتمد لديها القن�شل الفخري.
الدولة المعتمد لديها: الدولة التي يتم اإن�شاء القن�شلية الفخرية للمملكة فيها.

المادة )2(
تن�ضاأ القن�ضليات الفخرية للمملكة يف اخلارج بناًء على اتفاق بينها والدولة املعتمد لديها، 
والدولة  اململكة  بني  دبلوما�ضية  عالقات  هناك  تكون  اأن  الفخرية  القن�ضلية  لإن�ضاء  وي�ضرتط 

املعتمد لديها.
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المادة )3(
يحدد مقر القن�شلية الفخرية ودائرة اخت�شا�شها بناًء على قرار من الوزير، وبعد موافقة 

الدولة املعتمد لديها، ويذكر ذلك يف براءة العتماد.
المادة )4(

تكون عالقة القن�شلية الفخرية بالوزارة وبالبعثة على النحو التايل:
1- تزود الوزارة القن�شلية الفخرية بالقوانين والأنظمة والقرارات والوثائق والن�شرات التي لها 

عالقة باأعمالها.
2-  تزود الوزارة القن�ضلية الفخرية بنموذج الأوراق الر�ضمية والأختام والطوابع التي ي�ضتعملها 
لديها  المعتمد  الدولة  خارجية  وزارة  اطــالع  ويتم  القن�شلي،  لعمله  الفخري  القن�شل 

لعتمادها.
الر�شوم  جــدول  ح�شب  القن�شلية  المعامالت  على  الر�شوم  الفخرية  القن�شلية  ت�شتوفي   -3

القن�شلية ال�شادر والمعتمد من الوزارة.
اأعمال  على  ال�شفارة  هذه  وت�شرف  البعثة،  الفخرية  والقن�شلية  الفخري  القن�شل  يتبع   -4

القن�شلية الفخرية وعلى تح�شيل الر�شوم والإيرادات القن�شلية.
5- يتم التن�شيق في الأمور المالية والقن�شلية والإدارية للقن�شلية الفخرية مع البعثة.

6- في حال عدم وجود بعثة معتمدة للمملكة لدى الدولة المعتمد لديها القن�شل الفخري تتولى 
الوزارة الأمور الم�شار اإليها في البندين )4( ،)5( من هذه المادة.

اأعمال  لت�شيير  اأو مكافاآت  اأُجور  اأو  اإدارية  اأو  مالية  تكاليف  اأية  الوزارة  اأو  البعثة  تتحمل  ل   -7
القن�شلية الفخرية، ما لم يقرر الوزير خالف ذلك.

8- يجوز وبموافقة الوزير تعوي�س القن�ضلية الفخرية عن النفقات التي ت�ضرفها اأثناء تكليفها 
بمهام ذات م�شاريف وتكاليف محددة من قبل البعثة اأو الوزارة في الدولة المعتمد لديها 

القن�شل.
الأحوال-   – بح�شب  الوزارة  اأو  البعثة  اإلى  �شهري  تقرير  بتقديم  الفخرية  القن�شلية  تقوم   -9
الفخرية وجداول  القن�ضلية  الأعمال  ، وجداول  بها  قامت  التي  الأعمال  مت�ضمنُا خال�ضة 

ت�شديق الوثائق التي تم انجازها .
اإلى  �شهري  ب�شكل  الم�شتح�شالت  وا�شتمارة  الواردات  باإر�شال  الفخرية  القن�شلية  تقوم   -10

البعثة اأو اإلى الوزارة– بح�شب الأحوال-.
11- ُتعتبر جميع المواد المذكورة في هذه المادة، من طوابع قن�شلية و طوابع واإيرادات وقيمتها 

هي ملكًا لحكومة المملكة. كما ُتعتبر ذات ح�شانة.
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المادة )5(
يكون للقن�شلية الفخرية مقر خا�س بها ومنف�شل عن اأي اأعمال اأو اأن�شطة للقن�شل الفخري.

المادة )6(
يحظر ا�شتعمال اأوراق القن�شلية الفخرية واأختامها لأي عمل اأو مهمة ل تتفق مع الأعمال 

القن�شلية.
المادة )7(

ي�ضرتط فيمن ير�ضح قن�ضاًل فخريًا للمملكة يف اخلارج ما يلي:
اأو من رعايا  اأو عربيًا يتخذ من الدولة المعتمد لديها مقرًا له،  1- اأن يكون مواطنُا بحرينيًا، 

الدولة التي �شيفو�س  بممار�شة الأعمال القن�شلية فيها.
2- اأن ل يقل عمره عن )30( عامًا.

3- اأن يكون كامل الأهلية ح�شن ال�شيرة وال�شلوك وذا مكانة اجتماعية معروفة.
4- اأن ل يكون قد �ضدر بحقه حكم ق�ضائي نهائي في جناية اأو جنحة مخلة بال�ضرف اأو الأمانة.

5- اأن ل يكون ع�ضوُا في المجال�س النيابية اأو المجال�س البلدية اأو موظفُا حكوميًا، واأن ل يكون 
منتميًا اإلى حزب اأو جمعية �شيا�شية.

6- اأن يكون على م�شتوى مادي معقول يمكنه من القيام باأعماله بي�شر و�شهولة.
7- اأن يح�شن لغة الدولة المعتمد لديها والمقيم فيه.

8- اأن يكون قد ق�ضى في الدولة المعتمد لديها مدة ل تقل عن خم�س �ضنوات.
9- اأن يكون حائزُا على ثقة ال�شلطات الر�شمية للدولة المعتمد لديها والمقيم فيه.

10- اأن ل يكون قائمُا على رعاية م�ضالح دولة اأُخرى. 
المادة )8(

يعني القن�شل الفخري بقرار من الوزير بعد ا�شتطالع راأي ال�شلطات املخت�شة يف الدولة 
الوزير  من  موقعة  قن�شلية  برباءة  ويزود  الوزراء،  جمل�س  موافقة  على  وبناًء  لديها،  املعتمد 
لتقدميها لل�ضلطات املخت�ضة يف الدولة التي �ضيفو�س مبمار�ضة الأعمال  القن�ضلية فيها من اأجل 

احل�شول على اإجازة العمل القن�شلي. 
المادة )9(

امللحق  يوؤديه  الذي  اليمني  البعثة،  رئي�س  اأمام  اأو  الوزير،  اأمام  الفخري  القن�شل  يق�شم 
الدبلوما�شي.
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المادة )10(
يقوم القن�ضل الفخري مبزاولة مهامه وواجباته القن�ضلية بعد �ضدور الإجازة القن�ضلية 
من الدولة املعتمد لديها، ول يجوز له اإنابة اأي �شخ�س اآخر للقيام بهذه املهام والواجبات لأي 

�شبب من الأ�شباب.
ويجوز للقن�شل الفخري ممار�شة اأي من اأعماله اخلا�شة اإذا كانت ل تتعار�س مع الت�شريعات 
املعمول بها يف اململكة اأو يف الدولة املفو�س مبمار�ضة الأعمال القن�ضلية فيها، �ضريطة اأن يف�ضل 

ف�شاُل تامُا بني عمله القن�شلي وعمله اخلا�س. 
ويحظر عليه الت�شرف في اأية مواد اأو اأختام اأو وثائق ر�شمية  اأو ا�شتعمالها لغر�س �شخ�شي.

المادة )11(
ل يتقا�ضى القن�ضل الفخري اأجرُا اأو مكافاأة لقاء عمله، ما مل يقرر الوزير خالف ذلك.

المادة )12(
يتولى القنا�شل الفخريون القيام ب�شالحياتهم وواجباتهم على النحو التايل:

1- اإ�شدار التاأ�شيرات لالأ�شخا�س الراغبين في دخول المملكة.
2- الت�شديق على المعامالت التجارية.

3- الت�شديق على ال�شهادات الدرا�شية والتجارية وغيرها من ال�شهادات.
4- حماية م�ضالح المملكة ورعاياها في دوائر اخت�ضا�ضاتهم.

5- العمل على تنمية العالقات التجارية والقت�شادية والثقافية والعلمية بين المملكة والدولة 
المعتمد لديها وكذلك توثيق عالقات ال�شداقة بينهما.

6- متابعة م�ضالح المملكة ورعاياها في الأحوال المدنية والجزائية والق�ضائية، وذلك داخل 
دائرة اخت�شا�س القن�شلية بالتن�شيق مع البعثة اأو الوزارة –بح�شب الأحوال-.

7- العمل على الترويج للمملكة اقت�شاديًا وثقافيًا و�شياحيًا لدى الدولة المعتمد لديها القن�شلية 
وتقوم البعثة  اأو الوزارة – بح�شب الأحوال- بتزويد القن�شلية بالمادة الإعالمية الالزمة 

لذلك.
8- الم�شاركة با�شم المملكة في الأ�شواق الخيرية التي تقيمها الوزارة اأو ال�شلك الدبلوما�شي في 
الدولة المعتمد لديها، ويتم تزويدها من البعثة اأو الوزارة – بح�شب الأحوال- بم�شروفات 

ال�شوق الخيري الذي يعود ريعه للعمل الخيري.
9- متابعة ت�ضاريح الطائرات وال�ضفن المدنية والع�ضكرية للمملكة في اأرا�ضي الدولة المعتمد 

لديها، وبالتن�شيق مع البعثة اأو مع الوزارة  - بح�شب الأحوال -.
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10- متابعة اإجراءات الوفود الر�شمية للمملكة.
الألفة  واإ�شاعة  م�شكالتهم  حل  على  والعمل  بهم  والجتماع  المملكة  رعايا  مع  التوا�شل   -11

والمحبة بينهم واإحياء المنا�شبات الوطنية.
12- تزويد البعثة اأو الوزارة – بح�شب الأحوال- بتقرير كل ثالثة اأ�شهر عن الحركة التجارية 

والقت�شادية في الدولة المعتمد لديها وباأية معلومات ذات اأهمية خا�شة بالمملكة.
ويجوز بتكليف من الوزارة قيام القن�شلية من خالل القنا�شل الفخريني بالأعمال امل�شار 
اإليها يف هذه املادة لدى دولة ثالثة اأو دول اأخرى، وذلك يف حال موافقة الدولة املعتمد لديها اأو 

الدول الأخرى – بح�شب الأحوال- على ذلك.
وتتم ممار�شة ال�شالحيات الواردة يف البنود )1، 2، 3( من هذه املادة، يف حال منح الوزارة 

تلك ال�شالحيات للقن�شلية ح�شب التوجيهات ال�شادرة من الوزارة يف هذا ال�شاأن.
المادة )13(

يتمتع القن�شل الفخري بالمتيازات واحل�شانات املن�شو�س عليها يف التفاقيات، والقوانني 
والأعراف الدولية املعرتف بها، وفيما عدا ذلك ت�شري عليه قوانني واأنظمة الدولة املعتمد لديها.

المادة )14(
يحق للقن�شل الفخري و�شع علم اململكة يف مكتبه وو�شع �شعارها وا�شم القن�شلية الفخرية 
القوانني  اأحكام  احلق  هذا  ممار�شة  يف  يراعى  اأن  على  الفخرية،  القن�شلية  مقر  مدخل  على 
والأنظمة والأعراف النافذة يف الدولة املعتمد لديها، كما يحق له و�شع �شعار اململكة على اأوراق 
باأعمال القن�شلية  القن�شلية الفخرية بعد موافقة الوزارة، وذلك يف الأمور الر�شمية اخلا�شة 

املبينة يف هذا القرار.
المادة )15(

   تنهى خدمات القن�شل الفخري بقرار من الوزير، لالأ�شباب التالية:
)اأ(    اإغالق اأو اإلغاء القن�شلية الفخرية لأي �شبب.

)ب(  �شحب البراءة القن�شلية منه.
المادة  الواردة في  ال�ضروط  اأحد  انتفاء  اأو  )ج(  اخالل القن�ضل الفخري بواجباته القن�ضلية 

)7( من هذا القرار.
)د(   وفاة القن�شل الفخري.

)هـ(  طلب القن�شل الفخري اإعفاءه من من�شبه لأي �شبب.
)و(    مخالفة القن�شل الفخري اأحكام هذا القرار.
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اإنهاء خدماته، وتبلغ  ول يكون للقن�ضل الفخري احلق باملطالبة باأي تعوي�س يتعلق بقرار 
الدولة املعتمد لديها بقرار الإلغاء اأو اإنهاء اخلدمات.

المادة )16(

عند وفاة القن�شل الفخري اأو اإنهاء خدماته اأو اإلغاء القن�شلية الفخرية ت�شكل جلنة من 
الوزارة والبعثة وذلك ل�ضتالم وثائق القن�ضلية الفخرية وحمفوظاتها من اأختام وطوابع واأموال 

وغريها وي�ضجل ذلك مبح�ضر ر�ضمي.
واخللف  ال�شلف  بني  والت�شليم  الت�شلم  قن�شل فخري جديد جتري عملية  تعيني  ويف حالة 
ح�شب الأ�شول، ويف حالة وفاة ال�شلف جتري عملية الت�شلم والت�شليم بني اللجنة املكلفة بت�شليم 

وثائق القن�ضلية الفخرية وحمفوظاتها وبني القن�ضل الفخري اجلديد.
المادة )17(

مبوجب  املبينة  والواجبات  وال�ضالحيات  بالخت�ضا�ضات  التقيد  الفخري  القن�ضل  على 
املادة )12( من هذا القرار. 

لتنفيذ   الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  فيما يخ�شه-  بالوزارة  - كل  املخت�شة  وعلى اجلهات 
اأحكام هذا القرار، وتوفيق اأو�شاع القن�شليات الفخرية والقنا�شل الفخريني املعتمدين للمملكة 

يف اخلارج طبقًا لأحكام هذا القرار والتوجيهات ال�ضادرة بهذا ال�ضاأن.
المادة )18(

يطبق فيما مل يرد ب�ضاأنه ن�س يف هذا القرار، اتفاقية فيينا للعالقات القن�ضلية لعام 1963.
المادة )19(

على اجلهات املخت�شة بالوزارة – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار وُيعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.              

                                                                                                                                        
وزير اخلارجية        

خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة
�شدر في: 26 �شـــفــــر 1436هـ
الموافـــق: 18 دي�شمبر 2014م
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وزارة اخلارجية
قرار رقم  )24( ل�سنة 2014

ب�ساأن التنظيم القانوني للقنا�سل الفخريين
المعتمدين في مملكة البحرين

وزير اخلارجية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1992 باملوافقة على ان�ضمام مملكة البحرين 

اإلى اتفاقية فيينا للعالقات القن�شلية املربمة يف 22 اأبريل لعام 1963،
وعلى القانون رقم )37( ل�شنة 2009 يف �شاأن ال�شلك الدبلوما�شي والقن�شلي، املعدل بالقانون 

رقم )20( ل�شنة 2014،
 وبناًء على ال�شالحيات املمنوحة للوزير،

قرر الآتي:
املادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها ما 
مل يقت�ِس �ضياُق الن�س خالُف ذلك:

اململكة: مملكة البحرين.
الوزارة: وزارة اخلارجية.
الوزير: وزير اخلارجية.

القن�سلية الفخرية: القن�شلية املعتمدة لدولة اأخرى للعمل بهذه ال�شفة يف اململكة.
القن�سل الفخري: ال�شخ�س املعتمد لدولة اأخرى للعمل ب�شفته قن�شاًل فخريًا يف اململكة.

الدولة املعتمدة: الدولة التي ترغب باإن�شاء قن�شلية فخرية لها يف اململكة.
وظائفه  ملمار�شة  الفخري   القن�شل  ملركز  املخ�ش�شة  املنطقة  القن�سلي:  الخت�سا�ض  دائرة 

فيها.
املادة )2(

التبادل  املعتمدة على  والدولة  بينها  اتفاق  بناًء على  اململكة  الفخرية يف  القن�شليات  تن�شاأ 
بينهما، اأو اإن�ضاء متثيل قن�ضلي يف اإحداهما، وي�ضرتط لإن�ضاء القن�ضلية الفخرية اأن تكون هناك 

عالقات دبلوما�شية بني اململكة والدولة املعتمدة.
املادة )3(

ل يجوز اإن�شاء قن�شلية فخرية اإذا كان للدولة املعتمدة متثيل دبلوما�شي مقيم يف اململكة.
املادة )4(

تكون املوافقة على تعيني القن�شل الفخري يف اململكة بناًء على قرار من الوزير بعد موافقة 
جمل�س الوزراء، ويتم توقيع الإجازة القن�شلية من الوزير.
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و حتدد مقر القن�شلية الفخرية ودائرة اخت�شا�شها يف اململكة بناًء على قرار من الوزير.
املادة )5(

ل يجوز للقن�شل الفخري ممار�شة مهامه اإل بعد �شدور قرار املوافقة على تعيينه و�شدور 
الإجازة القن�ضلية الفخرية وت�ضليمها له من الوزارة ويرتتب عليه قبل البدء مببا�ضرة عمله اأن 
القن�شلية  لالأعمال  ي�شتعملها  التي  والأختام  الر�شمية  الأوراق  من  �شورًا  اأو  ن�شخًا  اإليها  يقدم 

لعتمادها. 
ويزود القن�شل الفخري برباءة قن�شلية من الدولة املعتمدة وتر�شل للوزارة بالطرق الدبلوما�شية. 

املادة )6(
يقوم القن�ضل الفخري مببا�ضرة مهامه وواجباته ب�ضورة �ضخ�ضية، ول يجوز له لأي �ضبب 

من الأ�ضباب اإنابة اأو تفوي�س اأي �ضخ�س للقيام باملهام والواجبات املقررة له. 
املادة )7(

ي�ضرتط فيمن ير�ضح قن�ضاًل فخريًا يف اململكة ما يلي:
اأن يكون مواطنًا بحرينيًا، اأو عربيًا، اأو من جن�شية الدولة التي تطلب تعيينه ومقيمُا اإقامة   -1

دائمة يف اململكة.
اأن ل يقل عمره عن )30( عامًا.  -2

اأن يكون كامل الأهلية وح�شن ال�شرية وال�شلوك وذا مكانة اجتماعية معروفة .  -3
اأن ل يكون قد �ضدر بحقه حكم ق�ضائي نهائي يف جناية اأو  جنحة خملة بال�ضرف اأو الأمانة.  -4

اأن ل يكون ع�ضوًا يف املجال�س النيابية اأو املجال�س البلدية اأو موظفًا حكوميًا، واأن ل يكون   -5
منتميًا اإلى اأي حزب اأو جمعية �شيا�شية.

اأن يتم تر�شيحه من قبل وزارة اخلارجية يف الدولة املعتمدة.  -6
ول يجوز للقن�ضل اأن ميثل اأكرث من دولة واحدة يف اململكة.    

املادة )8(
يتمتع القن�شل الفخري بالمتيازات واحل�شانات التالية:

احل�ضانة من الولية الق�ضائية يف اململكة فيما يتعلق بعمله القن�ضلي فقط، ول ت�ضمل هذه   -1
احل�شانة اأية اأمور اأخرى ب�شفته مواطنًا اأو مقيمًا اأو تكون دعوى نا�شئة عن حقوق طرف 

ثالث.
الت�ضال برعايا الدولة التي ميثلها املقيمون منهم اأو املوجودون يف اململكة ورعاية م�ضاحلهم،   -2
ويحق له الت�ضال باأي منهم وزيارته اإذا كان موقوفًا اأو حمتجزًا وتقدمي امل�ضاعدة له مبا ل 

يتعار�س والت�ضريعات البحرينية والقرارات ال�ضادرة مبوجبها.
ذلك  يتم  اأن  على  الفخرية  القن�شلية  مهام  تنفيذ  لغايات  اململكة  يف  بال�شلطات  الت�شال   -3

بوا�شطة الوزارة.
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الدولة املعتمدة  التي يقوم بها ح�شب ت�شريعات  القن�شلية  الر�شوم عن املعامالت  ا�شتيفاء   -4
وتكون معفاة من ال�ضرائب.

مقر  مدخل  على  القن�ضلية  وا�ضم  �ضعارها  وو�ضع  مكتبه  يف  ميثلها  التي  الدولة  علم  و�ضع   -5
القن�شلية الفخرية فقط.

الوزارة، كما مينح  الفخريني ت�ضدر عن  بالقنا�ضل  الفخري بطاقة خا�ضة  القن�ضل  مينح   -6
بطاقة موؤقتة لدخول املطار وذلك ل�شتقبال وتوديع الوفود الر�شمية للدولة املعتمدة فقط، 
الوفد  �شفر  اأو  و�شول  موعد  من  �شاعة   )48( عن  تقل  ل  مبدة  الوزارة  اإبالغ  يتم  اأن  على 

املطلوب.
املادة )9(

متنح املزايا واحل�ضانات للقن�ضل الفخري فقط ول ت�ضري على اأفراد اأ�ضرته اأو املوظفني 
يف القن�شلية.

وت�ضحب احل�ضانة الق�ضائية الواردة يف املادة )8( من هذا القرار اإذا تنازلت عنها الدولة 
املعتمدة كليًا اأو جزئيًا.

املادة )10(
ل مينح القن�ضل الفخري لوحات )هيئة دبلوما�ضية(، ول تعفى مركبات القن�ضلية الفخرية 
من الر�ضوم اجلمركية، اأو من املخالفات املرورية ويطبق عليها القوانني واللوائح اخلا�ضة باملرور 

واملركبات يف اململكة.
ول يجوز له اأن يرفع علم الدولة املعتمدة على �شيارته اأو مكان �شكنه.

املادة )11(
يكون للقن�شلية الفخرية مقر خا�س بها و منف�شل عن اأية اأعمال اأو اأن�شطة اأخرى ل�شخ�س 

القن�شل الفخري.
ال�ضرائب  جميع  من  الفخرية  القن�ضلية  مقر  يعفى  ال�ضابقة  الفقرة  اأحكام  مراعاة  ومع 
بدل  الإعفاء  هذا  ي�ضمل  ول  اململكة،  يف  بها  املعمول  الت�ضريعات  مبوجب  املفرو�ضة  والر�ضوم 

اخلدمات.
املادة )12(

متنح القن�ضلية الفخرية طبقًا للقوانني واللوائح النافذة يف اململكة اإعفاُء جمركيُا ل�ضعارات 
والأدوات  املكاتب  واأثاث  الر�شمية  واملطبوعات  والالفتات  والأختام  واأعالمها  املعتمدة  الدولة 

اخلا�شة بالقن�شلية الفخرية، ول ي�شمل ذلك ر�شوم التخزين والنقل واخلدمات اجلمركية.
اأق�ضى  ثالثة موظفني كحد  لإقامة عدد  تاأ�ضريات  منح  ت�ضهيل  لتقديراتها  ووفقًا  وللوزارة 

للعمل يف القن�شلية الفخرية.
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وتتمتع القن�شلية الفخرية يف ممار�شة وظائفها بحرية الت�شال وحرمة املرا�شالت.
املادة )13(

يحظر ا�شتعمال اأوراق القن�شلية الفخرية واأختامها لأي عمل اأو مهمة ل تتفق مع الأعمال 
القن�شلية.

املادة )14(
اإيقافه من قبل ال�ضلطات يف اململكة تقوم  اأو مت  يف حال مت القب�س على القن�ضل الفخري 

الوزارة وباأ�ضرع وقت ممكن بتبليغ ذلك للدولة املعتمدة لتخاذ الإجراءات الالزمة.
املادة )15(

مهام  انتهاء  عند  الفخري  للقن�شل  املمنوحة  والت�شهيالت  واحل�شانات  المتيازات  تنتهي 
القن�ضلية الفخرية يف اململكة، اأو �ضحب الإجازة القن�ضلية اأو قيام الدولة التي ميثلها القن�ضل 

الفخري ب�شحب براءة اعتماده.
املادة )16(

مدة اعتماد القن�شل الفخري يف اململكة )4( �ضنوات، وجتدد ملدد مماثلة مبوجب مذكرة 
�شادرة من وزارة خارجية الدولة املعتمدة توافق عليها الوزارة.

املادة )17(
تنتهي مهمة القن�شل الفخري يف الأحوال التالية:
اإغالق اأو اإلغاء القن�شلية الفخرية لأي �شبب.  -1

خمالفة القن�شل الفخري اأيًا من الت�شريعات املعمول بها يف اململكة، اأو خمالفة الأحكام اأو   -2
التوجيهات ال�ضادرة مبقت�ضى هذا القرار.

فقد القن�ضل الفخري اأيًا من ال�ضروط املن�ضو�س عليها يف املواد )7،6،5( من هذا القرار،   -3
اأو تبني عدم توافر اأي منها عند منحه الإجازة القن�شلية.

اإ�ضاءة القن�ضل الفخري ا�ضتخدام املزايا واحل�ضانات املمنوحة له مبوجب هذا القرار.  -4
عدم التزام القن�شل الفخري باأي من الواجبات القن�شلية املبينة يف هذا القرار.  -5

اعتقال القن�شل الفخري اأو �شجنه لأ�شباب جنائية اأو ارتكابه جنحة تخل بال�شرف اأو الأمانة.  -6
وفاة القن�شل الفخري.  -7

�شحب الدولة املعتمدة براءة اعتماده، ويرتتب عليه يف هذه احلالة التوقف عن القيام باأي   -8
عمل من الأعمال القن�شلية.

قطع العالقات الدبلوما�شية مع الدولة املعتمدة.  -9
انتهاء مدة اعتماده املن�شو�س عليها يف هذا القرار.  -10
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املادة )18(
اإبداء  ودون  وقت  اأي  يف  الفخري  القن�شل  مهمة  واإنهاء  القن�شلية  الإجازة  �شحب  للوزير 

الأ�شباب.
الوزارة  من  جلنة  ت�شكل  �شبب،  لأي  الفخرية  القن�شلية  مهام  انتهاء  اأو  اإغالق  حالة  ويف 
اإجراءات  لإمتام  الفخرية  القن�شلية  من  وموظف  املعتمدة  الدولة  خارجية  وزارة  من  وموظف 

الإغالق اأو نقل املهام. 
املادة )19(

اإ�شاءة  وعدم  اململكة  يف  بها  املعمول  بالت�شريعات  واللتزام  التقيد  الفخري  القن�شل  على 
ا�شتعمال المتيازات واحل�شانات والت�شهيالت املمنوحة له، وعدم ا�شتخدام املقر القن�شلي باأي 

طريقة تتنافى وممار�شة مهام واأعمال القن�شلية الفخرية.
اأو  للمملكة  الداخلية  ال�شوؤون  يف  التدخل  موظفيه  اأو  الفخري  القن�شل  على  يحظر  كما   

الت�شال باأي جهة يف اململكة اإل من خالل الوزارة.
املادة )20(

تطبق اتفاقية فيينا للعالقات القن�شلية لعام 1963، ومبا يتواءم مع الت�ضريعات املعمول بها 
يف اململكة، فيما مل يرد ب�ضاأنه ن�س يف هذا القرار.

املادة )21(
للقن�شل  اأو  الفخرية  للقن�شلية  املمنوحة  واحل�شانات  املزايا  يف  التو�شع  اأو  احلد  للوزارة 
الفخري مبوجب هذا القرار وذلك تبعًا حلجم ون�ضاط القن�ضلية الفخرية اأو اأية اتفاقيات اأخرى 

ذات �شلة. 
املادة )22(

على  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  يخ�شه-  فيما  -كل  بالوزارة  املخت�شة  اجلهات  على 
الفخرية  القن�شليات  وعلى  اململكة،  لدى  املعتمدين  الفخريني  والقنا�شل  الفخرية  القن�شليات 
والقنا�شل الفخريني العاملني لدى اململكة توفيق اأو�شاعهم طبقًا لأحكام هذا القرار واللتزام 

بكافة التوجيهات ال�شادرة بهذا ال�شاأن.
املادة )23(

على اجلهات املخت�شة بالوزارة – كل فيما يخ�شه –تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير اخلارجية          
خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة

�شدر يف: 26 �شـــفـــر 1436هـ 
املـوافـــق: 18 دي�شمرب 2014م



25
العدد: 3190 - الخميس 1 يناير 2015

وزارة العمل
قرار رقم )40( ل�سنة 2014

ب�ساأن ا�ستراطات وموا�سفات م�ساكن العمال
وزير العمل:

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977 ب�شاأن قانون تنظيم املباين وتعديالته،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، املعدل بالقانون 
رقم )31( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )11( منه،

وعلى القرار رقم )8( ل�شنة 1978 بتحديد ال�شرتاطات واملوا�شفات ال�شحية مل�شاكن العمال، 
املعدل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2006،

وبعد اأخذ راأي الوزارات واجلهات املعنية، 
وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:
مادة )1(

يلتزم �شاحب العمل الذي يوفر م�شكنًا لعماله يف املناطق البعيدة و�شاحب العمل الذي يوفر 
-اختيارًا- م�شكنًا لعماله يف غري تلك املناطق بال�شرتاطات واملوا�شفات الواردة يف هذا القرار، 

وي�شار اإليهما فيما بعد بعبارة "�شاحب العمل".
مادة )2(

يلتزم �ضاحب العمل اأن يخطر وزارة العمل مبوقع امل�ضكن الذي يوفره لعماله وعنوانه وم�ضاحته 
تاريخ  يومًا من  ع�شر  تتجاوز خم�شة  ل  وذلك يف مدة  وجن�شهم،  لهم  املخ�ش�س  العمال  وعدد 
توفريه للم�ضكن على النموذج املعد لهذا الغر�س ، وعلى الوزارة اإخطار اجلهات املعنية بذلك 

لتخاذ اإجراءاتها الالزمة.
مادة )3(

واملوا�شفات  لال�شرتاطات  مطابقة  وتكون  م�شكن  لكل  غرف  بتوفري  العمل  �شاحب  يلتزم 
التالية:

األ تقل امل�شاحة املخ�ش�شة لكل عامل عن اأربعة اأمتار من امل�شاحة اخلالية.  -1
2- اأن تكون جيدة التهوية والإ�شاءة.

بدخول  النوافذ  ت�ضمح  ول  ب�ضبك معدين مينع دخول احل�ضرات،  نوافذها مغطاة  تكون  اأن   -3
الغبار والأتربة.



26
العدد: 3190 - الخميس 1 يناير 2015

4- اأن تكون غري من�ضاأة يف املداخل واملمرات واأ�ضطح البنايات.
5- اأن تزود بو�شائل النوم والأغطية الكافية واخلزانات املنا�شبة حلفظ املالب�س.

6- األ ت�ضم عددًا من العمال اأكرث مما ت�ضتوعب، مع الأخذ يف العتبار م�ضاحة الغرفة وامل�ضاحة 
املخ�ش�شة لكل عامل.

مادة )4(
يلتزم �شاحب العمل بتوفري التجهيزات التالية بكل م�شكن:

اأجهزة تلطيف اجلو املنا�شبة والكافية.  -1
2- براد مياه ماأمون امل�ضدر و�ضالح لل�ضرب.

3- عدد كاٍف ومنا�شب من اأوعية حفظ القمامة.
4- و�شائل �شاحلة ملكافحة احلريق مع احل�شول على �شهادة بذلك من اإدارة الدفاع املدين.

5- الو�شائل الالزمة للتخل�س من خملفات امل�شكن وال�شرف ال�شحي.
6- �شندوق لالإ�شعافات الأولية يتنا�شب وعدد العمال املخ�ش�س لهم امل�شكن.

7- مكان منا�شب لغ�شل املالب�س.
مادة )5(

يلتزم �شاحب العمل باأن يلحق بكل م�شكن مطبخًا منا�شبًا حلجم امل�شكن وعدد العمال ويكون 
مطابقًا لال�شرتاطات واملوا�شفات التالية:

1-اأن يكون مزودًا مبورد مياه ماأمون امل�ضدر و�ضالح لل�ضرب.
2- اأن يكون مزودًا مبغ�ضلة.

3- مكان منا�شب حلفظ الأطعمة.
4- اأن تكون الأر�شية من نوعية مانعة لالنزلق من مادة �شماء منحدرة اإلى م�شرف واجلدران 

مك�ضوة مبواد مل�ضاء ي�ضهل تنظيفها.
5- اأن تكون التهوية والإ�شاءة فيه منا�شبة.

6- ثالجة حلفظ الأطعمة تتنا�شب وعدد العمال املخ�ش�س لهم امل�شكن.
7- مواقد غاز اأو كهرباء تتنا�شب وعدد العمال.

مادة )6(
يلتزم �شاحب العمل بتوفري دورة مياه لكل م�شكن وتكون مطابقة لال�شرتاطات واملوا�شفات 

التالية:
1- اأن تكون جدرانها مك�ضوة مبادة مل�ضاء �ضهلة التنظيف، والأر�ضية من مادة �ضماء منحدرة 

اإلى م�شرف.
2- مزودة ب�شخان مياه منا�شب يو�شع خارجها.
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3- اأن تكون جيدة التهوية والإ�شاءة.
4- األ تفتح مبا�ضرة على مطبخ اأو غرفة خم�ض�ضة لتناول الطعام.

5- اأن تكون حمتوية على ما ياأتي:
مرحا�س واحد على الأقل لكل ثالثة عمال مزودة بخزانات طرد. اأ- 

مكان لال�شتحمام وتبديل املالب�س لكل ثمانية عمال. ب- 
مغ�ضلة واحدة على الأقل لكل ثمانية عمال. ج- 

مادة )7(
يلتزم �ضاحب العمل بتوفري غرفة لتناول الطعام �ضواء م�ضتقلة اأو م�ضرتكة مبا يتنا�ضب وعدد 

العمال املقيمني بامل�شكن.
مادة )8(

العاجلة  الت�شليحات  واإجراء  م�شكن  لكل  الدورية  بال�شيانة  بالقيام  العمل  �شاحب  يلتزم 
هذا  يف  عليها  املن�شو�س  واملوا�شفات  لال�شرتاطات  ومطابقة  �شليمة  حالة  يف  ليبقى  والالزمة 
ا�ضرتاطات  مراعاة  مع  الكهربائية  وال�ضناديق  والتمديدات  التو�ضيالت  ذلك  يف  مبا   ، القرار 

الأمن وال�شالمة.
مادة )9(

يوفق  اأن   ، القرار  هذا  باأحكام  العمل  قبل  لعماله  م�شكنًا  يوفر  الذي  العمل  �شاحب  يلتزم 
اأو�شاعه وفقًا لأحكام هذا القرار ، وذلك خالل فرتة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر من تاريخ العمل 

به.
مادة )10(

ُيلغى القرار رقم )8( ل�شنة 1978 بتحديد ال�شرتاطات واملوا�شفات ال�شحية مل�شاكن العمال، 
املعدل بالقرار رقم )9( ل�شنة 2006.

مادة )11(
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.
وزير العمل         

جميل بن حممد علي حميدان

�شـدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1436هـ 
الـمــــــوافــــــق: 23 دي�شمرب 2014م 
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وزارة ال�سحة
قرار رقم )29( ل�سنة 2014

ب�ساأن تحديد وتنظيم الرعاية ال�سحية الأ�سا�سية لعمال المن�ساآت

وزير ال�شحة:
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة، وتعديالته،

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 
ال�شحية،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، املعدل بالقانون 
رقم )31( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )172( منه،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية لعمال املن�شاآت 
التي يزيد عدد عمالها عن خم�شني عاماًل، وتعديالته،

وبناًء على ما مت التفاق عليه مع وزير العمل، 
 وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:
املادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يق�شد بالرعاية ال�شحية الأ�شا�شية لعمال املن�شاآت ما يلي:
الك�شف الطبي على عمال المن�شاأة.  -1

اإجراء التحاليل المخبرية و�شور الأ�شعة.  -2
الرعاية  في  الأدويــة  قائمة  بح�ضب  ال�ضحي  المركز  خارج  للعالج  الالزمة  الأدويــة  تقديم   -3

الأولية.
رعاية الأمومة للعامالت اأثناء الحمل وت�شمل الرعاية اأثناء الحمل وبعد الولدة في الرعاية   -4

الأولية.
وزارة  ت�شدرها  التي  للتعليمات  طبقًا  ال�شارية  الأمرا�س  �شد  المن�شاآت  عمال  تح�شين   -5

ال�شحة في هذا الخ�شو�س.
العمليات الجراحية الب�شيطة التي تجرى في المراكز ال�شحية بالرعاية الأولية.  -6

عالجات الأ�شنان الب�شيطة وت�شمل الحالت الطارئة والخلع والح�شوات.  -7
املادة )2(

يلتزم �شاحب العمل بتوفري الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية لعمال من�شاآته طبقًا لل�شجل التجاري 
اخلا�س به اأيًا كان عدد العمال باملن�شاآت، وذلك عن طريق ال�شرتاك يف نظام الرعاية ال�شحية 
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الأ�شا�شية لعمال املن�شاآت بوزارة ال�شحة طبقًا لأحكام هذا القرار.
اللجنة  موافقة  وبعد  عاماًل  خم�شني  على  عمالها  عدد  يزيد  التي  للمن�شاآت  بالن�شبة  ويجوز 

امل�شار اإليها يف املادة )7( من هذا القرار توفري الرعاية ال�شحية باإحدى الو�شيلتني الآتيتني:
التعاقد مع اإحدى �شركات التاأمين ال�شحي المرخ�س لها بالعمل في المملكة.  -1

اإن�ضاء وحدة طبية متكاملة بالمن�ضاأة مرخ�س لها بممار�ضة الن�ضاط الطبي من قبل الهيئة   -2
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

القرار  هذا  من   )4،3( املادتني  يف  عليها  املن�ضو�س  واملوا�ضفات  لل�ضروط  وفقًا  كله  وذلك 
وللتعليمات التي ت�شدرها وزارة ال�شحة يف هذا اخل�شو�س.

املادة )3(
تقدم الرعاية ال�ضحية الأ�ضا�ضية وفقًا للموا�ضفات وال�ضروط واملبادئ الأ�ضا�ضية الآتية:

1- يجب اأن تتوفر الرعاية ال�شحية نهارًا ولياًل وخالل اأيام العطل والإجازات الر�شمية.
2- يجب اأن ت�شمل الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية جميع العاملين في المن�شاأة دون تمييز.

املادة )4(
يلتزم �شاحب العمل يف حالة التعاقد مع اإحدى �شركات التاأمني ال�شحي املرخ�س لها بالعمل 

يف اململكة، بالآتي:
اأن ت�شمل المظلة ال�شحية التاأمينية:  -1

اأ- عالج الأمرا�س الحادة والمزمنة.
وكذلك  الحاجة  عند  والأ�شعة  والمخبري  الإكلينيكي  والفح�س  والت�شخي�س  ب-المعاينة 
الأدوية المو�ضوفة من قبل الطبيب المعالج والعالج الطبيعي، وما �ضابه على مدى اأربع 

وع�شرين �شاعة في اليوم. 
2- اأن ي�شمل عقد التاأمين ال�شحي التكلفة المادية للرعاية ال�شحية الثانوية في حالة اإدخال 

الموؤمن عليه الم�ضفى للعالج.
املادة )5(

الرعاية ال�شحية  القرار، تقوم وزارة ال�شحة بتوفري  املادة )2( من هذا  مع مراعاة حكم 
الأ�شا�شية لعمال جميع املن�شاآت، ويلتزم �شاحب املن�شاأة باأن يوؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية 

واملحددة على النحو التايل:
اأ  - )72( دينارًا �شنويًا عن كل عامل غير بحريني.
ب - )22.5( دينارًا �شنويًا عن كل عامل بحريني.

وتوؤدى املبالغ امل�ضتحقة لوزارة ال�ضحة على النحو املتقدم عن طريق حت�ضيلها من قبل هيئة 
تنظيم �شوق العمل عند اإ�شدار تراخي�س العمل وجتديدها وذلك بالن�شبة للعمال غري البحرينيني، 
والهيئة العامة للتاأمني الجتماعي بالن�ضبة للعمال البحرينيني، وذلك طبقًا للتعليمات واللوائح 
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املنظمة لعمل الهيئتني، وتعترب هذه املبالغ واجبة الأداء وتلتزم املن�ضاأة ب�ضدادها فور مطالبتها 
طبقًا للوائح والتعليمات.

املادة )6(
خالل  اخلا�شة  بو�شائلها  لعمالها  الأ�شا�شية  ال�شحية  الرعاية  بتوفري  تقوم  التي  للمن�شاآت 
فرتة حمددة من اليوم، اأن تطلب من وزارة ال�ضحة القيام نيابة عنها بتقدمي خدمات الرعاية  
ال�ضحية الأ�ضا�ضية يف الأوقات التي ل توفر فيها خدماتها، وذلك مقابل تخفي�س قيمة تكاليف 

الرعاية املن�شو�س عليها يف املادة ال�شابقة بن�شبة مئوية تقدر بـ %50.
املادة )7(

ُت�شكل جلنة بوزارة ال�شحة تخت�س بالتحقق من قيام �شاحب العمل بتوفري الرعاية ال�شحية 
الأ�شا�شية من عدمه وفقًا لأحكام هذا القرار والتعليمات التي ت�شدرها وزارة ال�شحة يف هذا 

اخل�شو�س، والنظر يف كل ما يتعلق بتطبيق اأحكام هذا القرار. 
املادة )8(

اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املادة )192( من  ُيعاقب كل من يخالف 
قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012.

املادة )9(
ُيلغى القرار رقم )1( ل�شنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية ال�شحية الأ�شا�شية لعمال املن�شاآت 

التي يزيد عدد عمالها عن خم�شني عاماًل، كما ُيلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.
املادة )10(

على وكيل وزارة ال�شحة واجلهات املعنية – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 
من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير ال�سحة                  
�سادق بن عبدالكرمي ال�سهابي

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الأول 1436هـ
المــــــوافـــــق: 29 دي�شــمبـــــر 2014م
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وزيرة التنمية الجتماعية
قرار رقم )52( ل�سنة 2014

ب�ساأن الترخي�ض بت�سجيل جمعية حفظ النعمة 

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

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

لإ�شراف وزارة  التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4 ( ل�شنة 2007 ، 
وعلى القرار رقم )65( ل�شنة 2012 ب�شاأن نظام الرتخي�س بجمع املال للجمعيات والأندية 

الجتماعية والثقافية اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية.
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية حفظ النعمة. 

قرر الآتي:
مادة - 1 –

ت�شجل جمعيـة حفظ النعمــــة يف �شجـل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافيـة حتت 
قيد رقم)8/ج/ث/خ(.

مادة - 2 –
من  به  وُيعمل  الر�شمية،  اجلريدة  يف  املرافق  الأ�شا�شي  النظام  وملخ�س  القرار  هذا  ُين�شر 

تاريخ ن�شره.

وزيـرة التنميـة الجتمـاعيـة
فائقة بنت �سعيد ال�سالح          

�شدر في: 22 �شــفــــر 1436هـ
المـوافــق: 14 دي�شمبر 2014م
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اأ�سماء الأع�ساء الموؤ�س�سين
 لجمعية حفظ النعمة

1-   نرج�س محمد اأحمد ح�شن الق�شير
2-   �شند اأحمد �شند خليفة ال بن علي
3-   �شفا اإبراهيم عبدالرحيم �شريف

4-   اأحمد عي�شى محمد قا�شم الكويتي
5-   مناف خالد عبدالقادر �ضالح العاني

6-   علي اإبراهيم عبدالرحيم محمد �شريف
7-   طارق اأحمد �ضالح �ضهـاب

8-   اأحمد عبدالرحمن اأحمد ال محمود
9-   �شالح عبد اللطيف محمد العبداهلل

10- حذيفة يو�شف عبد الغفار عبداهلل
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ملخ�ض النظام الأ�سا�سي
لجمعية حفظ النعمة

تن�س املادة الأولى من النظام الأ�ضا�ضي على اأن اجلمعية قد تاأ�ض�ضت مبملكة البحرين يف 
الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قانون  لأحكام  طبقًا  )8ج/ث/خ(  رقم  قيد  حتت   2014 عام 
والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شادر 

باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 1989وتعديالته.
ُت�شجل اجلمعية بوزارة التنمية الجتماعية وتثبت ال�شخ�شية العتبارية للجمعية من تاريخ 
ن�شر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم )2( ل�شنة 1990يف �شاأن 
العمل  وزارة  لإ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  اجلمعيات  قيد  �شجل  تنظيم 

وال�شئون الجتماعية. 
مقر اجلمعية ومركز اإدارتها هو مبنى رقم 64 - جممع رقم 0337 - طريق رقم 338- �شقة 

رقــم 5- اأم احل�شم مملكة البحرين-.
اأن  لها  الدخول يف م�ضاربات مالية كما ل يجوز  اأو  بال�ضيا�ضة  للجمعية ال�ضتغال  ول يجوز 
تنت�ضب اأو ت�ضرتك اأو تن�ضم اإلى جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة التنمية الجتماعية بذلك.
حتقيق  على  بالعمل  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  حدود  يف  اجلمعية  وتقوم 

الأهداف التالية :-
العمل على خلق جيل واٍع باأهمية النعمة ون�شر ثقافة حفظ النعمة.  -1

على  لالعتماد  وتاأهيلها  الطموح  الجيل  هذا  اأمــام  جديدة  عمل  فر�س  خلق  على  العمل   -2
اأنف�شهم.

ت�ضجيع والعمل على تحفيز كافة فئات المجتمع على العمل التطوعي من خالل توزيع فائ�س   -3
الطعام واإي�ضاله للم�ضتفيدين منه باأف�ضل المعايير.
الرتقاء بالعمل الخيري وتقديمه ب�شورة احترافية.  -4

الحكومية  الجهات  مع  بالتن�شيق  العالقة  ذات  والجهات  الجمعيات  مع  والتوا�شل  التعاون   -5
المخت�شة.

    وت�ضعى اجلمعية لتحقيق اأهدافها يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين بالو�ضائل 
التالية:

اإقامة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقة بن�ضاط الجمعية  بعد اأخذ الموافقة الم�ضبقة من   -1
الجهات الحكومية المخت�شة. 

عقد الندوات والدورات وور�س عمل تدريبية في نف�س المجال بعد اأخذ الموافقة الم�شبقة   -2
من الجهات الحكومية المخت�شة.
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اإ�شدار ن�شرات ومطبوعات وفق اأهداف الجمعية المر�شومة بعد اأخذ الموافقة الم�شبقة من   -3
الجهات الحكومية المخت�شة.

اإن�شاء موقع الكتروني للجمعية على �شبكة النترنت بعد اأخذ الموافقة الم�شبقة من الجهات   -4
الحكومية المخت�شة.

وت�شتهدف اجلمعية القيام بالأن�شطة التوعوية واخلريية.
وقد بنينَّ النظام الأ�ضا�ضي �ضروط الع�ضوية يف اجلمعية وهي على النحو التايل:-

1(    اأن ل يقل عمر الع�ضو عن ثمانية ع�ضر عامًا.
2(    اأن يكون ح�شن ال�شمعة وال�شلوك واأن ل يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بال�شرف اأو 

الأمانة اإلنَّ اإذا ُردنَّ اإليه اعتباره.
3(   اأن يكون مقيمًا بمملكة البحرين.

وبنينَّ النظام الأ�ضا�ضي حقوق الأع�ضاء وواجباتهم وطريقة الن�ضمام والن�ضحاب والف�ضل 
بينَّنت املادة )16( من النظام حق الع�ضو يف التظلم من  واإ�ضقاط الع�ضوية من اجلمعية، كما 
قرار ف�شله اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا 

يف هذا ال�شاأن.
وقد ت�ضمن النظام الأ�ضا�ضي بيان الهيئات املختلفة للجمعية فقد اعترب اأن اجلمعية العمومية 
جميع  على  قراراتها  وت�شري  تطبيقها  ومراقبة  اجلمعية  �شيا�شة  ر�شم  يف  العليا  ال�شلطة  هي 
َ النظام الأ�ضا�ضي كيفية انعقاد اجلمعية العمومية العادية منها  اأجهزتها وجلانها واأع�ضائها وَبنينَّ
وغري العادية وال�ضروط الواجب اإتباعها عند عقدها والن�ضاب القانوين الواجب توافره وكيفية 

الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.
د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدنَّ

اجلمعية  تنتخبهم  اأع�ضاء  ت�ضعــة  من  يتكون  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�ضا�ضي  النظام  بنينَّ  كما 
العمومية من بني اأع�ضائها ملدة �ضنتني قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى ويتم انتخابهم بالقرتاع 

ال�شري املبا�شر.
بتنفيذ  ويقوم  للجمعية  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 
ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ت�شدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 
ت�ضكيل  يف  وحقه  فيه  الع�ضوية  و�ضروط  املجل�س  اخت�ضا�ضات  الأ�ضا�ضي  النظام   َ وَبنينَّ للجمعية 
الت�شويت  طريقة  الأ�شا�شي  النظام  َد  َحدنَّ كما  �شهر،  كل  مرة  اجتماعاته  واأن  املختلفة  اللجان 

وكيفية حل املجل�س.
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َ النظام الأ�شا�شي اأن موارد اجلمعية تتكون من:- وحول مالية اجلمعية َبنينَّ

1(   ر�ضم الن�ضمام الذي يدفعه الع�ضو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�ضويتها.

2(   ا�ضتراكات الأع�ضاء.

3(   الهبات والتبرعات التي ت�شرح بقبولها وزارة التنمية الجتماعية.

اأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة وفقًا للقانون بما ل يتعار�س مع النظام الأ�شا�شي     )4

للجمعية وب�ضرط الموافقة الم�ضبقة من وزارة التنمية الجتماعية. 

في مملكة  بها  المعمول  القوانين  الجمعية في حدود  اأموال  ا�شتثمار  الناتجة عن  الأرباح     )5

البحرين. 

لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  الأ�شا�شي �شرورة احتفاظ اجلمعية  النظام  كما بنينَّ 

اأعمالها واأوجه �شرف الأموال وطرق اإيداعها على اأن تبداأ ال�شنة املالية للجمعية من اأول يناير 

وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام وت�شتثنى ال�شنة الأولى بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية بحيث تبداأ 

املالية  ال�شرف طبقًا لالئحة  اأن يكون  الر�شمية �شريطة  ت�شجيلها يف اجلريدة  ن�شر  تاريخ  من 

للجمعية وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعر�س احل�شاب اخلتامي على اجلمعية العمومية 

لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدنَّ كما 

وم�شروفات اجلمعية.

واأخريا بنينَّ النظام الأ�ضا�ضي كيفية تعديله وكيفية اإدماج اجلمعية اأو تق�ضيمها وقواعد حلها 

اختياريًا اأو اإجباريًا واجلهة التي توؤول اإليها اأموالها عند احلل.

وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل يف 

ميدان عمل اجلمعية. واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدد وزارة التنمية الجتماعية 

الهيئات الجتماعية التي ترى توجيه اأموال اجلمعية اإليها.
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قرار رقم )5( ل�سنة 2014
ب�ساأن منح تراخي�ض موؤقتة لمزاولة المهن ال�سحية

للقادمين من خارج مملكة البحرين

رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة 

للمهن الطبية املعاونة،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، 
واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقــم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ال�شيدلية،
واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ال�شحية،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2011 ب�شاأن نظام امتحانات مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب 

ال�شنان،
وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2012 ب�شاأن ت�شكيل جلنة الرتاخي�س الطبية،

وعلى القرار رقم )6( ل�شنة 2013 ب�شاأن ت�شكيل جلنة تراخي�س املهن الطبية املعاونة،
وبناًء على موافقة جمل�س اإدارة الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية باجتماعه 

رقم )9( املنعقد بتاريخ 2014/9/30،
وعلى عر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

قرر الآتي:
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 
ما مل يقت�ِس �ضياُق الن�س خالَف ذلك: 

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.
مجل�ض الدارة: مجل�س اإدارة الهيئة.

ال�ضحية  المهنة  تراخي�س  تمنح  التي  بالهيئة  الم�ضكلة  التراخي�س  لجنة  المخت�سة:  اللجنة 
المطلوب الترخي�س بمزاولتها موؤقتًا. 

الترخي�ض: الترخي�س الموؤقت لمزاولة اإحدى المهن ال�شحية المن�شو�س عليه في المادة )2( 
من هذا القرار.
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المعاونة  الطبية  والمهن  وال�شيدلة،  الأ�شنان  وطب  الب�شري  الطب  مهن  ال�سحية:  المهن 
المبينة بالجدول المرافق للمر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 في �شاأن مزاولة غير الأطباء 

وال�شيادلة للمهن الطبية المعاونة.
للعمل  توؤهله  التي  المهنية  والخبرات  العلمية  الموؤهالت  يحمل  من  كل  ال�سحي:  الُممار�ض 
الدولة  من  ال�شحية  المهنة  بمزاولة  المفعول  �شاري  ترخي�س  ولديه  ال�شحية،  المهن  باإحدى 

القادم منها.
العلمية،  الموؤهالت  من  بالتاأكد  تبداأ  الم�شل�شلة  الجــراءات  من  مجموعة  المهني:  الت�سنيف 
ال�شحي  بالمجال  بالعمل  عالقتها  مدى  وتحديد  بتقييمها  مرورًا  العملية،  الخبرة  و�شهادات 

المتخ�ض�س، انتهاًء بمنح الت�ضنيف المهني المنا�ضب.
الت�سجيل المهني: اإدراج البيانات الخا�ضة بالممار�س ال�ضحي في قاعدة البيانات والمعلومات 

ب�شجالت الهيئة بعد الموافقة على الترخي�س له بمزاولة المهنة، لمتابعة ن�شاطه المهني.
الموؤ�س�سة ال�سحية: كل من�شاأة يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات ال�شحية.

مادة )2(
ال�ضحية مبملكة  املهنة  ملزاولة  ترخي�س  ال�ضحي عند طلب احل�ضول على  للممار�س  يجوز 
البحرين، اأن يطلب احل�شول على ترخي�س موؤقت ملزاولتها، حلني النتهاء من اإجراءات ت�شنيفه 
املهني وت�ضجيله بال�ضجل املهني اخلا�س مبهنته، وفقًا لل�ضروط والإجراءات املن�ضو�س عليها يف 

هذا القرار.
مادة )3(

ُيقدم طلب الترخي�س الم�شار اإليه في المادة ال�شابقة اإلى ق�شم التراخي�س والت�شجيل بالهيئة 
مرفقًا به الم�شتندات الآتية:

ا�ضتيفاء النماذج الخا�ضة بالت�ضجيل والترخي�س.   -1
�شورة موثقة من ال�شهادات العلمية الحا�شل عليها طالب الترخي�س.  -2

اآخر  مع  التوا�ضل  وو�ضائل  عنوان  بها  مو�ضح  العملية،  الخبرة  �ضهادات  من  موثقة  �ضورة   -3
موؤ�ش�شة �شحية تم مزاولة المهنة ال�شحية بها.

�شورة موثقة من الترخي�س بمزاولة المهنة ال�شحية.  -4
�شورة من جواز ال�شفر.  -5

عدد )2( �شورة فوتوغرافية حديثة مقا�س )4×6(.  -6
حكومية  غير  اأو  حكومية  �شحية  موؤ�ش�شة  من  ومعتمد  �شادر  الطبية  بال�شالحية  تقرير   -7
مرخ�س لها باإ�شدار مثل هذه التقارير، يفيد بال�شالحية الطبية لمزاولة المهنة ال�شحية 

ب�شورة اآمنة.
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ن�شخة من ترخي�س قائم للموؤ�ش�شة ال�شحية المطلوب مزاولة المهنة ال�شحية لديها وذلك   -8
بالن�شبة للموؤ�ش�شات ال�شحية غير الحكومية.

�شداد الر�شوم المقررة.  -9
مادة )4(

تفح�س طلبات التراخي�س الخا�شعة لأحكام هذا القرار بوا�شطة الرئي�س التنفيذي للهيئة   -1
اأ�شبوعًا من تاريخ تقديم الطلب،  وم�شجل المهن المعني بها، وذلك خالل مدة ل تتجاوز 
وتعر�س نتيجة الفح�س على اللجنة المخت�شة للبت فيها خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعًا من 
تاريخ اإحالته اإليها، ويعتبر عدم بت اللجنة المخت�شة في هذا الطلب خالل المدة الم�شار 

اإليها بمثابة رف�س �ضمني.
لمن رف�س طلبه اأن يتظلم من القرار برف�س الترخي�س – �شراحة اأو �شمنًا - اإلى لجنة   -2
ي�ضكلها رئي�س مجل�س الإدارة من بين اأع�ضائه للبت في التظلم بقرار نهائي خالل يومين 

من تاريخ اإحالة التظلم اإليها.
مادة )5(

تكون مدة الرتخي�س املوؤقت �شتة اأ�شهر، قابلة للتجديد ملدة مماثلة مرة واحدة فقط وبقرار 
م�شبب، وذلك بعد موافقة جمل�س الإدارة.

مادة )6(
مزاولة  اأخ�شائيني  كاأطباء  للعمل  توؤهلهم  ل  موؤهالت  على  احلا�شلني  الأطباء  على  ُيحظر 
املهنة ال�شحية اإل باإ�شراف مبا�شر من طبيب ا�شت�شاري اأو طبيب اأخ�شائي ل تقل مدة ممار�شته 
املهنية عن �ضنتني على الأقل، وي�ضرتط اأن يكون كل من الطبيب ال�ضت�ضاري والطبيب الأخ�ضائي 
مرخ�ضًا لهما بالعمل داخل املوؤ�ض�ضة ال�ضحية املطلوب الرتخي�س مبزاولة املهنة ال�ضحية لديها.

مادة )7(
يلتزم املمار�س ال�شحي املرخ�س له بكل الواجبات واللتزامات املهنية والأخالقية التي يلتزم 
لالأ�ضول  وفقًا  ال�ضحية  املهنة  مبزاولة  كتابة  ويتعهد  دائمة،  ب�ضفة  لهم  املرخ�س  نظراوؤه  بها 

والقواعد املقررة ملزاولتها. 
مادة )8(

ُيلغى الرتخي�س قبل انق�ضاء مدته بقرار ي�ضدره الرئي�س التنفيذي للهيئة بعد العر�س على 
اللجنة املخت�شة يف اأي من الأحوال الآتية:

ال�شحية  الخدمات  بتقديم  الإخــالل  ودون  له،  المرخ�س  يقدمه  كتابي  طلب  على  بناًء   -1
بالموؤ�ش�شة ال�شحية المرخ�س بها.
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�شدور الترخي�س نتيجة غ�س اأو تزوير.  -2
العمل لمدة ل تقل عن �شهر  الوقف عن  بعقوبة  ال�شحي مهنيًا  الممار�س  اإذا ثبت معاقبة   -3

خالل ال�شنة ال�شابقة للح�شول على الترخي�س. 
الدائم،  الترخي�س  على  للح�شول  المقرر  المتحان  اجتياز  له  المرخ�س  ي�شتطع  لم  اإذا   -4
ويجوز لمجل�س الإدارة اأن يقرر عدم اإلغاء الترخي�س في هذه الحالة لمرة واحدة لالأ�شباب 

التي يقدرها. 
مادة )9(

على الرئي�س التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف 
اجلريدة الر�شمية.

رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية

الدكتور/ وحيد علي عقاب        
�شدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1436هـ
المـــــوافـــــــق: 23 دي�شـمبر 2014م
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اإعالن ب�ساأن عزم هيئة تنظيم الت�سالت
 باإلغاء الرتاخي�ض املمنوحة ل�سركة اأك�س�ض تيليكوميونكي�سن ذ.م.م

عن  الت�شالت  تنظيم  هيئة  تعلن  ذ.م.م،  تيليكوميونكي�شن  اأك�ش�س  �شركة  طلب  على  بناًء 
عزمها باإلغاء الرتاخي�س التالية:-

تيليكوميونكي�شن  اأك�ش�س  ل�شركة  املمنوح  الدولية  الت�شالت  خلدمات  املمتاز  الرتخي�س 
ذ.م.م  ال�شادر بتاريخ 15 اأكتوبر 2005.

الرتخي�س العادي لتقدمي خدمات القيمة امل�ضافة املمنوح ل�ضركة اأك�ض�س تيليكوميونكي�ضن 
ذ.م.م  ال�شادر بتاريخ 15 اأكتوبر 2005.

ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن ، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا 
مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا منذ تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 
هيئة تنظيم الت�سالت.

اإعالن ب�ساأن عزم هيئة تنظيم الت�سالت
 باإلغاء الرتاخي�ض املمنوحة ل�سركة الفانت تالك البحرين ذ.م.م 

بناًء على طلب �شركة الفانت تالك البحرين ذ.م.م، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عن عزمها 
باإلغاء الرتاخي�س التالية:-

الرتخي�س املمتاز خلدمات الت�شالت الدولية املمنوح ل�شركة الفانت تالك البحرين ذ.م.م  
ال�شادر بتاريخ 11 يوليو 2006.

الرتخي�س العادي خلدمات الإنرتنت املمنوح ل�شركة الفانت تالك البحرين ذ.م.م ال�شادر 
بتاريخ 11 يوليو 2006.

البحرين ذ.م.م   تالك  الفانت  ل�شركة  الثابته املمنوح  الوطنية  املمتاز للخدمات  الرتخي�س 
ال�شادر بتاريخ 11 يوليو 2006.

البحرين  تالك  الفانت  ل�ضركة  املمنوح  امل�ضافة  القيمة  لتقدمي خدمات  العادي  الرتخي�س 
ذ.م.م  ال�شادر بتاريخ 11 يوليو 2006.

ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن ، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا 
مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا منذ تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

هيئة تنظيم الت�سالت
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وزارة ال�سناعة والتجارة
اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعالن رقم )602( ل�سنة 2014
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية فرع ال�سركة الأجنبية

)فاريان ميديكال اإنرتنا�سيونال اي جي( 
اإليه ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت 
امل�شجلة  اجنبية،  ل�شركة  فرع  جي(/  اي  اإنرتنا�شيونال  ميديكال  )فاريان  امل�شماة  الأجنبية 
مبوجب القيد رقم 57171، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرعها ت�شفية اختيارية، وتعيني 
موتاز ميك�شفي م�شفيًا لفرعها، وذلك وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

بقانون )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لعرتا�شه، خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )603(
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة الت�سامن 

)اأُفكادو لتن�سيق احلدائق(
�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
الت�ضامن امل�ضماة )اأُفكادو لتن�ضيق احلدائق( ملالكيها ال�ضيد/ علي مكي ر�ضي و�ضركائه، امل�ضجلة 
مبوجب القيد رقم 89428، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية اختيارية و�شطب قيدها 
رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من 

)21( ل�شنة 2001.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

رة لعرتا�شه، خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ

اإعالن رقم )604( ل�سنة 2014
ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
مكتب/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
نبي عبداحلميد  ال�ضيدة/ مرمي غالم  نيابة عن  اأجنبية،  ل�ضركة  فرع  وهو  لينككون�ضلتينغ،  كي 
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يعقوب رحمان مالكة املوؤ�ض�ضة الفردية امل�ضماة )جموهرات جاندين(، وامل�ضجلة مبوجب القيد 
رقم57364-5، والتي يزاَول من خاللها ن�ضاط ا�ضترياد وت�ضدير وبيع املجوهرات واللوؤلوؤ، طالبًا 
حتويل ال�ضكل القانوين للموؤ�ض�ضة اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة، وبراأ�ضمال مقداره ع�ضرون 

األف )20000( دينار بحريني، وباإدخال ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم �شركاء معها يف ال�شركة:
1.   جيفاركي�س فاتاكادان جيكو، هندي اجلن�شية حامل بطاقة �شخ�شية رقم 630557535.

2.   بايزيد عبدال�شتار، هندي اجلن�شية حامل بطاقة �شخ�شية رقم 641109776.
3.   توما�س باراكال �شكاريا، هندي اجلن�شية حامل بطاقة �شخ�شية رقم 660151227. 

دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )605( ل�سنة 2014
ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد
مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
املوؤ�ض�ضة الفردية امل�ضماة )املتميز للخدمات(، امل�ضجلة مبوجب القيد رقم 33803، طالبًا حتويل 
ال�شكل القانوين لفروع املوؤ�ش�شة ذات الأرقام 1، 3، 4، 6  )مملكة النحل، متور مملكة النحل( 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50000( دينار بحريني. وتغيري 
اإلى متور طيبة �س.�س.و. 2. من  ال�شماء التجارية للفروع ح�شب التايل: 1. من مملكة النحل 

متور مملكة النحل اإلى متور طيبة �س.�س.و. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )606( ل�سنة 2014
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة )مواد البناء الذكي(
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
هاين عبداملهدي نامي، نيابة عن �ضركة ال�ضخ�س الواحد امل�ضماة )مواد البناء الذكي �س.�س.و(، 
اأعمال ت�شفية  انتهاء  اإ�شهار  لها،  باعتباره م�شفيًا  73489، طالبًا  القيد رقم  امل�ضجلة مبوجب 
ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم 
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)21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )607( ل�سنة 2014
ب�ساأن حتويل فرع من �سركة )�سار لالأملنيوم ذ.م.م(

اإلى �سركة جديدة ذات م�سئولية حمدودة
مكتب/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
املحدودة  امل�ضئولية  ذات  ال�ضركة  موؤ�ض�ضي  عن  نيابة  ذ.م.م،  �ضريفي�ضز  ماركتنغ  اإيكو  �ضركة 
امل�ضماة )�ضار لالأملنيوم ذ.م.م(، امل�ضجلة مبوجب القيد رقم14987، طالبًا حتويل الفرع رقم 8 
من ال�ضركة امل�ضمى )خدمات جواد لل�ضيارات( والذي يزاَول فيه ن�ضاط تبديل الزيوت واإ�ضالح 
الإطارات وموازنتها، اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة، وبرقم �ضجل جتاري جديد، وبراأ�ضمال 

مقداره ع�شرون األف )20000( دينار بحريني، وبال�شركاء احلاليني بال�شركة اأنف�شهم. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )608( ل�سنة 2014
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)اآي دي اآي اإنرتنا�سونال بي تي دي اإل تي دي �ض.�ض.و(
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
فين�ضنت وونغ واه، نيابة عن �ضركة ال�ضخ�س الواحد امل�ضماة )اآي دي اآي اإنرتنا�ضونال بي تي دي 
اإل تي دي �س.�س.و(، امل�ضجلة مبوجب القيد 75794، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  قيدها من  و�شطب  اختيارية  ت�شفية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )609( ل�سنة 2014
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
 �سركة )مطعم ميموريز ذ.م.م(

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



44
العدد: 3190 - الخميس 1 يناير 2015

ذات امل�ضئولية املحدودة امل�ضماة )مطعم ميموريز ذ.م.م(، امل�ضجلة مبوجب القيد رقم 74852-
1، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، 

وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )610( ل�سنة 2014
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية
�سركة )نيو كافيه اإيطاليا ذ.م.م(

اإليه ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت 
ذات امل�ضئولية املحدودة امل�ضماة )نيو كافيه اإيطاليا ذ.م.م(، امل�ضجلة مبوجب القيد رقم 74868-

1، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، 
وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.

دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

 
اإعالن رقم )611( ل�سنة 2014

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 
�سركة )جي اآند اآر اإك�سرب�ض للهدايا ذ.م.م(

اإليه ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت 
ذات امل�ضئولية املحدودة امل�ضماة )جي اآند اآر اإك�ضرب�س للهدايا ذ.م.م(، امل�ضجلة مبوجب القيد 
رقم 81449-1، طالبة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقا لأحكام 

قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )612( ل�سنة 2014
ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإلى �سركة ذات م�سئولية حمدودة
�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
)روؤيا ل�شت�شارات الأعمال ذ.م.م(، نيابة عن ال�شيد/ هالل اأحمد هالل اأحمد مالك املوؤ�ش�شة 



45
العدد: 3190 - الخميس 1 يناير 2015

الفردية امل�ضماة )كنكون للتجارة(، امل�ضجلة مبوجب القيد رقم 61294-1، والتي تزاول ن�ضاط 
ال�شيارات ولوازمها والإطارات والبطاريات والزيوت، طالبًة  ا�شترياد وت�شدير وبيع قطع غيار 
اإلى �ضركة ذات م�ضئولية حمدودة جديدة، وبرقم  حتويل ال�ضكل القانوين لأحد فروع املوؤ�ض�ضة 
�شجل جتاري جديد، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، وذلك باإدخال 

كل من ال�شادة التالية اأ�شماوؤهم �شركاء يف ال�شركة:
1.    �شيربيانو �شيمون �شريو، هندي اجلن�شية، حامل بطاقة �شخ�شية رقم 530903644.

2.    �شريون �شريو هندي اجلن�شية، حامل بطاقة �شخ�شية رقم 861106652.
3.   فيلومينا لروز �شيلي �شريو هندي اجلن�شية، حامل بطاقة �شخ�شية رقم 560801718.

دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

 
اإعالن رقم )613( ل�سنة 2014

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية 
الى �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيد/  اليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
امل�شجلة  لال�شت�شارات(،  )اأماين  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  ح�شن  دروي�س  مهدي  ح�شني 
مبوجب القيد رقم 24657، والتي مياِر�س فيها اأن�ضطة )م�ضت�ضارون يف �ضئون الدرا�ضات الرتبوية 
ت�شجيله  املوؤ�ش�شة ورقم  ال�شاد�س من  الفرع  والفنية(، طالبًا حتويل  التجارية  املعار�س  وتنظيم 
لال�ضت�ضارات  )اأماين  �ضركة  هو  وبا�ضم جتاري  م�ضئولية حمدودة،  ذات  �ضركة  اإلى   6-24657
وباإدخال  بحريني،  دينار   )20.000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  واخلدمات 
رقم  ال�شكانية  البطاقة  حامل  اجلن�شية،  البحريني  ح�شن،  دروي�س  مهدي  ح�شني  علي  ال�شيد/ 

750501766 �شريكًا يف ال�شركة. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )614( ل�سنة 2014
ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

)�سكول اإمربوفمنت بارترن�سيب ليمتد البحرين �ض.�ض.و(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين باأنه قد تقدم اإليه �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )�شكول 
اإمربوفمنت بارترن�ضيب ليمتد البحرين �س.�س.و(، امل�ضجلة مبوجب القيد رقم 76926- 1، طالية 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  من  و�شطبها  ت�شفيتها   اأعمال  انتهاء   اإ�شهار 
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التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )615( ل�سنة 2014
ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن
اإلى �سركة ال�سخ�ض الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مالكو �شركة 
الت�ضامن امل�ضماة �ضركة )اأ�ضغر التجارية(، وامل�ضجلة مبوجب القيد رقم 1482، طالبني حتويل 
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وذلك بناء على تنازل ال�شيدة/ ن�شرين  ال�شكل القانوين لل�شركة 
حممد يو�ضف كرم بخ�س )بحرينية اجلن�ضية( عن كامل ح�ض�ضها بال�ضركة اإلى ال�ضيد/ حممد 
دينار   )50،000( األف  خم�شون  مقداره  وبراأ�شمال  اجلن�شية(،  )بحريني  علي  اأ�شغر  اأ�شلم 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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ملخ�ض عقد
 �سركة جمموعة برادات �سم�سم ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: جمموعة برادات �شم�شم ذ.م.م
رقم القيد: 91750

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/23
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
املنظفات  وبيع  الكحولية،  امل�شروبات  ماعدا  وامل�شروبات  الغذائية  املواد  بيع  ال�سركة:  اأغرا�ض 

واملطهرات املنزلية، وبيع التبغ ومنتجاته وذات العالقة.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:    مبنى 1044       طريق 611   مدينة حمد    جممع 1206
هاتف: 39892262 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
KURUDIPRAM VEETTIL POKKAR-1                    )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )49(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )4900(      الن�شبة )%24.50( 
MOIDU KURITTI PRAVAN VEETTIL -2               )هندي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )49(   قيمة احل�شة )100(     اإجمايل احل�ش�س )4900(     الن�شبة )%24.50(
)بحريني اجلن�شية( 3- ال�شيخ حمود �شلمان اأحمد اآل خليفة   

عدد احل�ش�س )102( قيمة احل�شة )100( اإجمايل احل�ش�س )10200(      الن�شبة )%51( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(  

املخولون بالتوقيع:
MOIDU KURITTI PRAVAN VEETTIL -1  )هندي اجلن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(
KURUDIPRAM VEETTIL POKKAR -2       )هندي اجلن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
MANAGING DIRECTOR )هندي اجلن�شية(         KURUDIPRAM VEETTIL POKKAR -1

CHAIRMAN )هندي اجلن�شية(   MOIDU KURITTI  PRAVAN  VEETTIL -2
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ملخ�ض عقد
 �سركة درب احلرير ملواد البناء ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة درب احلرير ملواد البناء ذ.م.م
رقم القيد: 91752

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/23
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد البناء.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:    مبنى 1503       طريق 641   �شلماباد    جممع 706

هاتف: 39403020  
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)�شعودي اجلن�شية( 1- �شويلم بن عو�شة بن �شويلم اخلثعمي 
عدد احل�ش�س )4(       قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )200(           الن�شبة )%1( 

)�ضعودي اجلن�ضية( 2- م�ضطفى بن �ضعود بن �ضنو�ضي حمرو�س 
عدد احل�ش�س )396(   قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )19800(     الن�شبة )%99(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�ضتوى التوقيع )منفرد( م�ضطفى بن �ضعود بن �ضنو�ضي حمرو�س )�ضعودي اجلن�ضية( 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
DIRECTOR          )م�ضطفى بن �ضعود بن �ضنو�ضي حمرو�س )�ضعودي اجلن�ضية
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ملخ�ض عقد
 �سركة اخلليج وي�ست الدولية للتجارة �ض.�ض.و 

ملالكها حممد عبدالفتاح حممد عبدالعال
�سركة ال�سخ�ض الواحد

للتجارة �س.�س.و ملالكها حممد عبدالفتاح حممد  الدولية  ال�سركة: �ضركة اخلليج وي�ضت  ا�سم 
عبدالعال

رقم القيد: 91749
تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/23

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع اأدوات ال�شالمة، ومكاتب القوم�شيون )تاجر بالعمولة(.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة: �سقة 303   مبنى 2795       طريق 2835   ال�شيف    جممع 428
هاتف: 66600005 و 17241252 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�ضية( حممد عبدالفتاح حممد عبدالعال 

عدد احل�ش�س )500(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�ضتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�ضية(  حممد عبدالفتاح حممد عبدالعال 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
)بحريني اجلن�ضية(  حممد عبدالفتاح حممد عبدالعال 
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ملخ�ض عقد
 �سركة بوابة التوا�سل العقارية �ض.م.ب مقفلة

�سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة
ا�سم ال�سركة: �شركة بوابة التوا�شل العقارية �س.م.ب مقفلة 

رقم القيد: 91747
تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/23

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: اإدارة وتطوير و�شيانة العقار حل�شاب ال�شركة، وبيع و�شراء العقارات حل�شاب 
املن�ضاأة ول ي�ضمح با�ضتثمار اأموال الغري يف هذا املجال من غري موافقة امل�ضرف املركزي، واإدارة 

وتطوير املمتلكات اخلا�شة.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة: �سقة 12   مبنى 2676       طريق 1448   الهملة    جممع 1014
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية اجلن�شية( 1-اأمل عبداجلبار اأحمد حماد 
عدد احل�ش�س )12500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )12500(       الن�شبة )%5( 

)بحريني اجلن�شية( 2- ح�شن عبداجلبار اأحمد حماد 
عدد احل�ش�س )12500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )12500(       الن�شبة )%5(

)بحرينية اجلن�شية( 3- دنيا عبداجلبار اأحمر حماد  
عدد احل�ش�س )12500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )12500(       الن�شبة )%5(

)بحريني اجلن�شية( 4- عالء عبداجلبار اأحمد حماد 
عدد احل�ش�س )12500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )12500(       الن�شبة )%5( 

)بحريني اجلن�ضية( 5- حممود عبداجلبار اأحمد حماد 
عدد احل�ش�س )12500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )12500(       الن�شبة )%5( 

)بحرينية اجلن�شية( 6- جناح اأحمد علي املولين   
عدد احل�ش�س )12500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )12500(       الن�شبة )%5( 
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)بحرينية اجلن�شية( 7- عبداجلبار اأحمد عي�شى حماد 
عدد احل�ش�س )175000(    قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )175000(   الن�شبة )%70( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
)بحريني اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد( 1- عبداجلبار اأحمد عي�شى حماد 

)بحرينية اجلن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفردة( 2- جناح اأحمد علي املولين 
اأع�ساء جمل�ض الإدارة:

VICE CHAIRMAN )بحرينية اجلن�شية(  1- جناح اأحمد علي املولين 
CHAIRMAN )بحريني اجلن�شية(  2- عبداجلبار اأحمد عي�شى حماد 

BOARD MEMBER )بحريني اجلن�شية(  3- عالء عبداجلبار اأحمد حماد 
BOARD MEMBER )بحريني اجلن�ضية(  4- حممود عبداجلبار اأحمد حماد 
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ملخ�ض عقد
 �سركة مان�سام للتجارة  ذ.م.م
�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة مان�شام للتجارة ذ.م.م
رقم القيد: 91748

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/23
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد البناء، وا�شترياد وت�شدير وبيع معدات البناء.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 1   مبنى 66       طريق 373   املنامة    جممع 306

هاتف: 17211624 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)هندي اجلن�شية(   ASHOK BOBBILI-1
عدد احل�ش�س )50(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(       الن�شبة )%25( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- �شركة ماروثي للمقاولت ذ.م.م 
عدد احل�ش�س )150(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )15000(     الن�شبة )%75(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(   ASHOK BOBBILI

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
)هندي اجلن�شية(   ASHOK BOBBILI
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ملخ�ض عقد
 �سركة ت�سارولتا جولرز ذ.م.م
�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ت�شارولتا جولرز ذ.م.م
رقم القيد: 91746

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/23
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع املجوهرات واللوؤلوؤ.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:    مبنى 580       طريق 513   املنامة    جممع 305

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)هندي اجلن�شية(  SANTI NATH MAITY-1

عدد احل�ش�س )196(      قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%49( 
)بحريني اجلن�ضية( 2- فهمي عبدالكرمي جمال البلو�ضي 

عدد احل�ش�س )204(      قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(   SANTI NATH MAITY

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
)بحريني اجلن�ضية(       ع�ضو جمل�س الإدارة 1- فهمي عبدالكرمي جمال البلو�ضي 
رئي�س جمل�س الإدارة )هندي اجلن�شية(    SANTI NATH MAITY -2
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ملخ�ض عقد
 �سركة حور اجلنة للتجارة ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة حور اجلنة للتجارة ذ.م.م
رقم القيد: 91738

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/20
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: مكتب اإداري لتطوير مبيعات ال�شركات واملوؤ�ش�شات املحلية والأجنبية، وا�شترياد 
وت�شدير وبيع اأجهزة الكمبيوتر وم�شتلزماته، وا�شترياد وت�شدير وبيع اك�ش�شوارات وم�شتلزمات 

الهاتف، وا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شور والتحف وال�شناعات اليدوية.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة: �سقة 41   مبنى 437       طريق 1913   احلورة    جممع 319
هاتف: 33185996 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)م�شري اجلن�شية( 1- عبداحلكيم عبداحلكيم فوده اأحمد فوده 

عدد احل�ش�س )6(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )600(        الن�شبة )%3( 
)م�شري اجلن�شية( 2- اأحمد عثمان اأحمد حجازي  

عدد احل�ش�س )92(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )9200(     الن�شبة )%46(
)بحرينية اجلن�شية( 3- �شيماء نبيل عبدالقوي زيدان  

عدد احل�ش�س )102( قيمة احل�شة )100( اإجمايل احل�ش�س )10200(    الن�شبة )%51(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )م�شري اجلن�شية(  اأحمد عثمان اأحمد حجازي 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
املدير  )م�شري اجلن�شية(  اأحمد عثمان اأحمد حجازي 
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ملخ�ض عقد
 �سركة جولدن جني اإلكرتونك�ض ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة جولدن جني اإلكرتونك�س ذ.م.م
رقم القيد: 91771

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/24
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع اك�ش�شوارات وم�شتلزمات الهاتف، وا�شترياد وت�شدير 

وبيع الأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكرتونية وقطع غيارها.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة: �سقة 44   مبنى 71       طريق 341   املنامة    جممع 304
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)هندي اجلن�شية( 1- ناريان مورليدير ناثاين 
عدد احل�ش�س )98(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%49( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- خديجة عبدال�شهيد كاظم مبارك 
عدد احل�ش�س )102(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(  1- ناريان مورليدير ناثاين 
م�شتوي التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  2- ه�شام عبداهلل اإبراهيم ح�شني 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
DIRECTOR )بحريني اجلن�شية(  1- ه�شام عبداهلل اإبراهيم ح�شني 
DIRECTOR )هندي اجلن�شية(  2- ناريان مورليدير ناثاين 
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ملخ�ض عقد
 �سركة البوادي لل�سيانة ال�سناعية ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: البوادي لل�شيانة ال�شناعية ذ.م.م
رقم القيد: 12233

تاريخ التاأ�سي�ض: 1900/1/1
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 40.000 دينار       العيني: -

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- عبداهلل عبدالرحيم ح�شن بوجريي 

عدد احل�ش�س )200(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )20000(      الن�شبة )%50( 
)بحريني اجلن�ضية( 2- حممد اأحمد علي بوجريي 

عدد احل�ش�س )200(   قيمة احل�شة )100(     اإجمايل احل�ش�س )20000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- عبداهلل عبدالرحيم ح�شن بوجريي 
م�ضتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�ضية(  2- حممد اأحمد علي بوجريي 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
)بحريني اجلن�ضية(  1- حممد اأحمد علي بوجريي 
)بحريني اجلن�شية( 2- عبداهلل عبدالرحيم ح�شن بوجريي 
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ملخ�ض عقد
 �سركة جراند اإنفينتي ذ.م.م
�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة جراند اإنفينتي ذ.م.م
رقم القيد: 91769

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/24
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: مكتب لرتويج البحرين وجلب امل�شتثمرين.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 106   مبنى 322       طريق 1910   احلورة    جممع 319

هاتف: 38186827 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)كويتية اجلن�شية( 1- نورة مبارك علي الونده العازمي 
عدد احل�ش�س )2(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )200(       الن�شبة )%1( 

)كندي اجلن�شية( 2- خالد عبيد ال�شمري 
عدد احل�ش�س )198(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )19800(     الن�شبة )%99(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )كندي اجلن�شية(  خالد عبيد ال�شمري 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
رئي�س جمل�س املديرين  )كندي اجلن�شية(  خالد عبيد ال�شمري 
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ملخ�ض عقد
 �سركة النظام التفاعلي الإلكرتوين ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة النظام التفاعلي الإلكرتوين ذ.م.م
رقم القيد: 91765

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/24
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: تزويد واإدارة اأجهزة �شبكات الإت�شالت )م�شتورد(.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 11   مبنى 367       طريق 1805   احلورة    جممع 318

هاتف: 33668871 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)م�ضري اجلن�ضية( 1- حممد عبداهلل عوي�س عبدالباقي 
عدد احل�ش�س )22(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )2200(       الن�شبة )%11( 

)اأردين اجلن�ضية( 2- �ضامر حممود �ضريف الرحمي 
عدد احل�ش�س )32(     قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )3200(     الن�شبة )%16(

)اأردين اجلن�شية( 3- �شبحي يو�شف �شبحي اأبو جبارة 
اإجمايل احل�ش�س )4400(     الن�شبة )%22( عدد احل�ش�س )44(  قيمة احل�شة )100( 

)بحريني اجلن�ضية( 4- اأحمد عو�س حممد الب�ضبي�ضي 
اإجمايل احل�ش�س )10200(   الن�شبة )%51( عدد احل�ش�س )102(  قيمة احل�شة )100( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )اأردين اجلن�شية(  1- �شبحي يو�شف �شبحي اأبو جبارة 
م�ضتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�ضية(  2- اأحمد عو�س حممد الب�ضبي�ضي 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
ع�ضو جمل�س املديرين )بحريني اجلن�ضية(  1- اأحمد عو�س حممد الب�ضبي�ضي 
رئي�س جمل�س املديرين )اأردين اجلن�شية(  2- �شبحي يو�شف �شبحي اأبو جبارة 
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ملخ�ض عقد
 �سركة جونز لنغ لر�سال �سرفي�سز بحرين

 �ض.�ض.و ملالكها ادموند ايدن هيلي
�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �ضركة جونز لنغ لر�ضال �ضرفي�ضز بحرين �س.�س.و ملالكها ادموند ايدن هيلي
رقم القيد: 91763

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/24
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: خدمات اإدارة �شري العمل.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 279   مبنى 2648       طريق 5720   جزر اأمواج    جممع 257

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)ايرلندي اجلن�شية( ادمموند ايدن هيلي 

عدد احل�ش�س )250(      قيمة احل�شة )200(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )ايرلندي اجلن�شية(  ادمموند ايدن هيلي 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
)ايرلندي اجلن�شية(  ادمموند ايدن هيلي 
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ملخ�ض عقد
 �سركة مركز دكتور الإدارة ال�ست�ساري ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: مركز دكتور الإدارة ال�شت�شاري ذ.م.م
رقم القيد: 87033

تاريخ التاأ�سي�ض: 2013/9/30
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: ا�شت�شارات تنمية النظم الإدارية.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 30.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 104   مبنى 628       طريق 1011   ال�شناب�س    جممع 410

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- �شادق يو�شف طاهر العبدالوهاب 

عدد احل�ش�س )100(   قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )10000(  الن�شبة )%33.33( 
)�شعودي اجلن�شية( 2- رامي بن اأحمد بن ح�شن املرهون 

عدد احل�ش�س )100(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(  الن�شبة )%33.33(
)�شعودي اجلن�شية( 3- عادل بن ح�شن بن �شليمان احل�شني 

عدد احل�ش�س )100( قيمة احل�شة )100( اإجمايل احل�ش�س )10000( الن�شبة )%33.33(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- �شادق يو�شف طاهر العبدالوهاب 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي اجلن�شية(  2- رامي بن اأحمد بن ح�شن املرهون 
م�شتوى التوقيع )منفرد( 3- عادل بن ح�شن بن �شليمان احل�شني )�شعودي اجلن�شية( 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  1- �شادق يو�شف طاهر العبدالوهاب 
2- عادل بن ح�شن بن �شليمان احل�شني )�شعودي اجلن�شية(
)�شعودي اجلن�شية( 3- رامي بن اأحمد بن ح�شن املرهون  
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ملخ�ض عقد
 �سركة النجمة املا�سية العقارية ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة النجمة املا�شية العقارية ذ.م.م
رقم القيد: 91791

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/25
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: بيع و�ضراء العقارات حل�ضاب املن�ضاأة ول ي�ضمح با�ضتثمار اأموال الغري يف هذا 

املجال من غري موافقة امل�شرف املركزي.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:  �شقة 108  مبنى 322       طريق 1910   احلورة    جممع 319
هاتف: 33666990 و  33555520 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
) اريتريي اجلن�شية(    OSMAN ABDALLA MOHAMED NOSHI-1

عدد احل�ش�س )250(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )25000(      الن�شبة )%10( 
)�ضومايل اجلن�ضية( 2- ادري�س حممد نور   

عدد احل�ش�س )2250(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )225000(  الن�شبة )%90(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
1- ادري�س حممد نور               )�ضومايل اجلن�ضية( م�ضتوى التوقيع )منفرد(
OSMAN ABDALLA MOHAMED NOSHI -2 )اريتريي اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
OSMAN ABDALLA MOHAMED NOSHI -1 )اريتريي اجلن�شية( 

2- ادري�س حممد نور                  )�ضومايل اجلن�ضية(
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ملخ�ض عقد
 �سركة دبليو اإ�ض تي لال�ست�سارات الت�سويقية ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: دبليو اإ�س تي لال�شت�شارات الت�شويقية ذ.م.م
رقم القيد: 91788

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/25
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: تقدمي ال�ضت�ضارات الت�ضويقية.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 202   مبنى 2491       طريق 2832   ال�شيف    جممع 428

هاتف: 34087925 و 34044226 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)هندي اجلن�شية(   FARHAT RAHMAN-1
عدد احل�ش�س )20(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )2000(       الن�شبة )%10( 

)هندي اجلن�شية( 2- �شيد تزينول حق 
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )2000(     الن�شبة )%10(

)هندي اجلن�شية( 3- �شم�س را�شد اإقبال   
عدد احل�ش�س )20(     قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )2000(      الن�شبة )%10(

)هندي اجلن�شية(  WASIM EQUABAL KHAN -4
عدد احل�ش�س )140( قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )14000(   الن�شبة )%70(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(   WASIM EQUABAL KHAN

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
املدير العام )هندي اجلن�شية(   WASIM EQUABAL KHAN
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ملخ�ض عقد
 �سركة ات�ض ايه ايه لتطوير العقارات ذ.م.م

�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ات�س ايه ايه لتطوير العقارات ذ.م.م
رقم القيد: 91784

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/25
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: اإدارة وتطوير و�شيانة العقار حل�شاب ال�شركة.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة: �سقة 91   مبنى 79       طريق 2802   ال�شيف    جممع 428

هاتف: 17564544 و 36377791 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- اأحمد علي عبداهلل عبداهلل 
عدد احل�ش�س )5(       قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )500(          الن�شبة )%1( 

)بحريني اجلن�شية( 2- هاين علي عبداهلل عبداهلل 
عدد احل�ش�س )495(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )49500(     الن�شبة )%99(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  هاين علي عبداهلل عبداهلل 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  هاين علي عبداهلل عبداهلل 
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ملخ�ض عقد
 �سركة العمرية لل�سيافة ذ.م.م
�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �ضركة العمرية لل�ضيافة ذ.م.م
رقم القيد: 91778

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/25
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع املواد الغذائية وامل�شروبات ماعدا امل�شروبات الكحولية، 
وا�ضترياد وت�ضدير وبيع الأثاث وال�ضجاد وال�ضتائر وامل�ضابيح، وا�ضترياد وت�ضدير وبيع اأجهزة 
والأجهزة  الأدوات  وبيع  وت�ضدير  وا�ضترياد  واملطاعم،  الفنادق  ل�ضتعمال  الطبح  ومعدات 

الكهربائية والإلكرتونية وقطع غيارها، واإدارة املطاعم واملقاهي.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:    مبنى ب449       طريق 330   الق�ضيبية    جممع 338
هاتف: 17716109 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بحرينية اجلن�ضية( 1- ليلى حممد جا�ضم ال�ضكر 

عدد احل�ش�س )40(      قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )2000(       الن�شبة )%10( 
)بحريني اجلن�ضية( 2- خالد عمر حممد الرميحي 

عدد احل�ش�س )360(   قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )18000(     الن�شبة )%90(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�ضتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�ضية(  خالد عمر حممد الرميحي 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
)بحريني اجلن�ضية(  خالد عمر حممد الرميحي 
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ملخ�ض عقد
 �سركة دجلة العقارية ت�سامن مملوكة 
لل�سيد عبداحلكيم الأعظمي و�سريكه ..

�سركة ت�سامن
ا�سم ال�سركة: �ضركة دجلة العقارية ت�ضامن مملوكة لل�ضيد عبداحلكيم الأعظمي و�ضريكه ..

رقم القيد: 53523
تاريخ التاأ�سي�ض: 2004/5/10

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: اإدارة وتطوير املمتلكات اخلا�شة.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة:  �شقة 21  مبنى 3156       طريق 1250   الهملة    جممع 1012
هاتف: 39115161 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)بريطاين اجلن�شية( 1- عبداحلكيم الأعظمي 

عدد احل�ش�س )100(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )10000(      الن�شبة )%50( 
)بريطانية اجلن�ضية( 2- فريال حممد فا�ضل الأعظمي 

عدد احل�ش�س )100(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بريطاين اجلن�شية(  عبداحلكيم الأعظمي 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
)بريطاين اجلن�شية(  عبداحلكيم الأعظمي 
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ملخ�ض عقد
 �سركة الرثيا العقارية ذ.م.م
�سركة ذات م�سئولية حمدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة الرثيا العقارية ذ.م.م
رقم القيد: 91777

تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/25
تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ض ال�سركة: بيع و�ضراء العقارات حل�ضاب املن�ضاأة ول ي�ضمح با�ضتثمار اأموال الغري يف هذا 

املجال من غري موافقة امل�شرف املركزي.
راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�سركة: �سقة 26   مبنى 1822       طريق 2725   الرفاع ال�شرقي    جممع 927
هاتف: 39222321 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
)�شوري اجلن�شية( 1- عبدالعزيز رجب القحطاين 

عدد احل�ش�س )100(      قيمة احل�شة )1250(   اإجمايل احل�ش�س )125000(  الن�شبة )%50( 
)�ضوري اجلن�ضية( 2- حممد اأحمد عبداحلميد 

عدد احل�ش�س )100(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )125000(    الن�شبة )%50(
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�ضتوى التوقيع )منفرد( )�ضوري اجلن�ضية(  1- حممد اأحمد عبداحلميد 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شوري اجلن�شية(  2- عبدالعزيز رجب القحطاين 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
)�شوري اجلن�شية(  1- عبدالعزيز رجب القحطاين 
)�ضوري اجلن�ضية( 2- حممد اأحمد عبداحلميد 
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ملخ�ض عقد
 �سركة ايفلو�سرني �سي�ستمز بحرين �ض.�ض.و

ملالكتها ايفلو�سرني �سي�ستمز ارابيا اف زي ال ال �سي
�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �ضركة ايفلو�ضرني �ضي�ضتمز بحرين �س.�س.و ملالكتها ايفلو�ضرني �ضي�ضتمز ارابيا 
اف زي ال ال �شي 

رقم القيد: 91774
تاريخ التاأ�سي�ض: 2014/11/25

تاريخ بدء ال�سنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

و�شيانة  وتطوير  وت�شميم  الكمبيوتر،  وبرامج  اأجهزة  جمال  يف  ا�شت�شارات  ال�سركة:  اأغرا�ض 
برامج الكمبيوتر.

راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�سركة:    مبنى 2080       طريق 2825   ال�شيف    جممع 428

هاتف: 17589953 
ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)اإماراتية اجلن�ضية( ايفلو�ضرني �ضي�ضتمز ارابيا اف زي ال ال �ضي 
عدد احل�ش�س )500(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�سبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(  1- ماني�س ناهاتا 
م�ضتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�ضية(  2- اوميد �ضينغ ناهاتا 

اأع�ساء جمل�ض الإدارة:
)هندي اجلن�ضية(  1- اوميد �ضينغ ناهاتا 
)هندي اجلن�شية( 2- ماني�س ناهاتا 
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اإعالنات اإدارة المحاكم
رقم ملف التنفذ: 7/5235/2010/04

رقم  املقدمة  امل�ضجل مبوجب  العقار  العلني  املزاد  الثانية عن و�ضعها يف  التنفيذ  تعلن حمكمة 
عليه  باملحكوم  اخلا�س  ال�شاخورة  منطقة  يف  الكائن   )119541( رقم  وثيقة   )3255/2007(
عثمان حممد اإ�ضماعيل البلو�ضي، وقد حددت املحكمة يوم الثالثاء 2015/1/20 للمزايدة على 

اأن يبداأ املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/312000 دينار.
فعلى كل من لديه رغبة يف املزايدة احل�ضور يف التاريخ املحدد لدى قاعة حمكمة التنفيذ الثانية 
ال�شاعة -/9 �ضباحًا اأو مراجعة دلل الوزارة علي ح�ضن حممد اإ�ضماعيل ال�ضائغ، هاتف رقم 
36666014 اأو 36999938 اأو اإدارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف، وذلك 

يف اأوقات الدوام الر�ضمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 7/5235/2010/04.
قا�سي حمكمة التنفيذ الثانية

تبليغ باحل�سور
املدعية/ �ضركة زين بوا�ضطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
�شفة   .810 جممع   1013 طريق   22323 مبنى   1 �شقة  �شرور.  عبداهلل  �شرور  عليه/  املدعى 
الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن توؤدي للمدعية مبلغ قدره 91/516 دينارًا مع اإلزامها 

بالفائدة القانونية واإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.          
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/1705/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: حممود ح�ضني جعفر النها�س. بوا�ضطة املحامي ح�ضني النها�س. اإدارة املحاكم. املدعى 
عليه: �شامي عبداهلل عبدالرحمن الأ�شقر. �شقة 122 طريق 2466 مبنى اأ4524 جممع 324. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 2830/562 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/12/28 لنظر الدعوى - ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 7/5904/2014/02  
اإعالن بيع باملزاد العلني

تعلن املحكمة ال�شغرى اخلام�شة عن و�شعها للبيع باملزاد العلني ال�شيارة رقم 270136 تويويا 
كورول والقارب امل�شمى جنود اململوكان لكل من �شبت اأحمد �شبت عيد )2( موزة اأحمد �شبت 
عيد وكيلهما املحامي يا�شر ال�شحاف  املدعى عليهم اإبراهيم اأحمد �شبت عيد )2( جنية عي�شى 

ح�شن ال�شوملي )3( مرمي اأحمد �ضبت عيد.
فـاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�ضراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل حممد حممد ح�ضن  
هاتف رقم 39444828 اأو قلم كتاب املحكمة على اأن يبداأ �ضعر ال�ضيارة مببلغ قدره 1500 دينار 
لبدء  2015/1/14م  الأربعاء  يوم  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  دينار   300 قدره  مببلغ  والقارب 

املزايدة. ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/143/2014/02  
اإعالن بيع باملزاد العلني

تعلن املحكمة ال�شغرى اخلام�شة عن و�شعها للبيع باملزاد العلني العقار الكائن يف فريق املنانعة 
من املحرق امل�ضجل مبوجب املقدمة رقم 1995/4242 الوالوثيقة رقم 89379 والآيل ملكيته لكل 
ح�ضن  عبدالرحمن  فوؤاد  عليهم  واملدعى  املناعي  حممد  ح�ضن  عبدالرحمن  اأحمد  املدعي  من 
حممد   )4( املناعي  ح�شن  عبدالرحمن  �شوقي   )3( املناعي  عبدالرحمن  �شفيق   )2( املناعي 
عبدالرحمن ح�شن املناعي )5( طالل عبدالرحمن ح�شن املناعي )6( جنوى عبدالرحمن ح�شن 
املناعي  املناعي )8( خلود عبدالرحمن ح�ضن حممد  املناعي )7( فاطمة عبدالرحمن ح�شن 

)9( جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري.
فـاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�ضراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل حممد حممد ح�ضن  
هاتف رقم 39444828 اأو قلم كتاب املحكمة على اأن يبداأ ب�ضعر مبلغ قدره 75000 دينار وقد 

حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13م لبدء املزايدة. ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/11429/2013/02  
اإعالن بيع باملزاد العلني

تعلن املحكمة ال�شغرى اخلام�شة عن و�شعها للبيع باملزاد العلني العقار الكائن يف املاحوز من 
2888/1973 والآيل ملكيته لكل من املدعي ال�شيد فا�شل  املنامة امل�ضجل مبوجب املقدمة رقم 
علي �شعيد خلف وكيله املحامي عبدعلي الع�شفور  املدعى عليهم )1( ال�شيد ح�شني علي �شعيد 
خلف )2( نوال ال�شيد علي �شعيد خلف )3( نادية ال�شيد علي �شعيد خلف )4( جهاز امل�شاحة 

والت�شجيل العقاري.
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فـاإن كل من لديه رغبة يف املزاد على ال�ضراء اأو املزايدة اأن يراجع الدلل حممد حممد ح�ضن  
هاتف رقم 39444828 اأو قلم كتاب املحكمة على اأن يبداأ ب�ضعر مبلغ قدره 275000 دينار وقد 

حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 2015/1/12م لبدء املزايدة. ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى: 6/6589/2014/02
اإعالن بدل فاقد لوثيقة عقارية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي اإبراهيم قا�شم مثنى غالب مقبل وغريه 
قد اقاموا هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالبني فيها احلكم باإ�شدار وثيقة 
عقارية بدل فاقد للعقار الكائن يف املنامة وامل�ضجل مبوجب الوثيقة رقم 58726 واملقدمة رقم 

2000/1519 ومبوجب الفري�ضة ال�ضرعية رقم 2007/768 با�شم مورثهم.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم الى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه. وحددت املحكمة جل�شة يوم الأربعاء 2015/2/4 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم ال�ستئناف 9/1299/2011/03
رقم الدعوى 7/2406/2010/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف: �شفري خان جنم خان وكيله: املحامي عي�شى البور�شيد وزارة العدل – مكتب املحامني 
قبول   -1 .الطلبات:  القامة  جمهول  احلديثة،  لالإن�شاءات  البحرين  �شدها:�شركة  امل�شتاأنف 
ال�شتئناف �شكاًل. 2- ويف املو�شوع تعديل احلكم امل�شتاأنف الطلبات.3- ت�ضمني امل�ضتاأنف �ضدها 
املوؤ�ش�شة  ل�شاحب  احلا�شمة  اليمني  توجيه   -4 املحاماة.  اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم 
امل�شتاأنف �شدها.5- اإلزام امل�ضتاأنف �ضدها تقدمي ما حتت يدها من بطاقات الدوام اخلا�ضة 

بامل�شتاأنف ذلك لإثبات �شاعات العمل الإ�شافية التي عملها.
باحل�ضور  اأعاله  املذكورة  عليها  للم�ضتاأنف  الثالثة  ال�ضتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بنف�شها اأو بوكيل عنها  جلل�شة 2015/01/18 ليعلم.          
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفه الثانية

رقم ال�ستئناف 1/2907/2014/03
رقم الدعوى 9/5640/2011/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف: خدمات هال للغو�س وكيله:املحامي/عقيل ح�شن علي مو�شى، اإدارة املحاكم. امل�شتاأنف 
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الطلبات  معروف.  العنــوان غري   ، اأنور  اأ�شامة  املحامي/  وكليه  علي  ح�شن  ر�شا حمزة  �شده: 
1- قبول ال�شتئناف �شكاًل للتقرير به خالل القيد  الزمني املقرر قانونياآ. 2- قبول ال�شتئناف 
والأتعاب  الر�شوم  بامل�شاريف  �شدها  امل�شتاأنف  3-اإلزام  امل�شتاأنف.  احلكم  وتعديل  ومو�شوعاآ 

والفوائد عن درجتي التقا�شي.
اأو  بنف�ضه  باحل�ضـور  املذكور  للم�ضتاأنف �ضده  الثالثة  ال�ضتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنه  جلل�شة يوم  2015/1/15 ليعلم.         
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف:6/191/2014/03
رقم الدعوى 6/9316/2010/02

تبليغ باحل�سور
امل�ضتاأنفون/  داود حممد علي - فاطمة جا�ضم العرادي واإبراهيم حممد علي وف�ضيلة حممد 
�ضلمان  علي  وعي�ضى  العرادي  يو�ضف  وعبا�س  العرادي  حممد  ومرمي  علي  حممد  فا�ضل  علي 
وغريهم كيلتهم / املحامية ن�شرين جا�شم نا�شر، مكتب 34 بناية عالية - الدور37 - جممع 317 
71a طريق 4240   - املنطقة الدبلوما�ضية. امل�ضتانف �ضده: را�ضد علي حممد العرادي، مبنى 
جممع 242 عراد. طلبات ال�شتئناف: اول: قبول ال�شتئناف �شكاًل. ثانيا: تعديل احلكم امل�شتاأنف 
بزيادة املبلغ املق�ضي به وجعله 779/ 40،398 دينارًا بدل من املبلغ املق�ضي به قدره 1974/987 
 : .واحتياطيًا  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفوائد  للمبلغ  وت�ضمني  دينار 
اإحالة ال�ضتئناف خلبري لبيان العرتا�ضات املقدمة يف هذه الالئحة على التقرير ال�ضابق تقدميه 
والذي عولت عليه حمكمة اأول درجة يف حكمها .ثالثا :اإلزام امل�ضتانف �ضده بامل�ضاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
تعلن حمكمة ال�ضتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�ضتانف �ضده را�ضد العرادي باحل�ضور 

بنف�ضه او مبن ينوب عنه بجل�ضة يوم الأحد 2015/2/15، ليعلم.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة

رقم ال�ستئناف:2/1327/2014/03
رقم الدعوى 9/12969/2012/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفني/ عبدال�شهيد عبداهلل جا�شم عبدالر�شا ح�شني، وكيلتهم/ املحامي جعفر اأحمد مرهون 
مكتب 13 بناية احل�شن 668 طريق 388 جممع 317 املنطقة الدبلوما�ضية. امل�ضتاأنف �ضده: �ضامل 
عبداهلل �ضامل  العاتي،العنوان جمهول .طلبات ال�ضتئناف: اول: قبول ال�ضتئناف �ضكاًل لرفعه يف 
موعده القانوين. ثانيا: باإلغاء احلكم املطعون والق�ضاء جمددًا باإلزام امل�ضتاأنف �ضده باأن ي�ضدد 
واملعنويه  املاديه  ال�شرار  عن  عو�شًا  دينار(  اآلف  )�شتة  دينار  قدره-/6000  مبلغ  للم�ضتاأنف 

والدبيه التي املت به .ثالثا :ت�ضمني امل�ضتانف �ضده امل�ضروفات �ضامله اأتعاب املحاماة.
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تعلن حمكمة ال�ضتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�ضتانف �ضده �ضامل باحل�ضور بنف�ضه او 
مبن ينوب عنه بجل�ضة الأحد  2015/2/15، ليعلم.

قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة
رقم ال�ستئناف 9/1735/2014/03
رقم الدعوى 5/14760/2012/02

تبليغ باحل�سور
املحامي/  وكيله/  بوا�ضطة  رم�ضان  حممود  نرية  ل�ضاحبتها/  بيت�س  ميديا  موؤ�ض�ضة  امل�ضتاأنفة: 
البحرين  مبملكة  احلورة   320 جممع   2007 طريق   254 بناية   84 مكتب  حممد،  اأنور  اأ�ضامة 
�شارع   743 مبنى   508 �شقة   ،  78225 �س.ت  ميديا   مها  �شركة  الولى:  امل�شتانف �شدها  �شـد 
 -508 حمل   ، اخلطاطبة  حممد  �ضجاع  الثانية:  �ضدها  امل�ضتانف  ال�ضناب�س.   408 جممع   831
طريق 831 مبنى743 جممع 408 ال�شناب�س. طلبات ال�شتئناف: اول: احلكم بقبول ال�شتئناف 
�شكال. ثانيا:وقبل الف�شل يف املو�شوع:الكتابة لوزارة التجارة ق�شم �شئون ال�شركات لال�شتعالم 
فقرة   )348( باملادة  التزمت  قد  اجنبية  ل�شركة  كفرع  الولى  �شدها  امل�شتانف  كانت  اذا  عما 
)اأ( من قانون ال�ضركات التجارية بتقدمي �ضمان لتنفيذ التزاماتها مبملكة البحرين من عدمه 
وعن الو�ضع الراهن لهذه ال�ضركة.ثالثا: ويف املو�ضوع: الغاء حكم اول درجة فيما يتعلق برف�س 
واحلكم  دينارًا   16912/- مببلغ  الأولى  �ضدها  امل�ضتاأنف  مع  بالت�ضامن  �ضده  امل�ضتاأنف  اإلزام 
باإلزام امل�ضتاأنف �ضده الثاين بالت�ضامن مع امل�ضتاأنف �ضدها الأولى باملبلغ املطالب به مع الفائدة 

9%.رابعا- اإلزام امل�شتاأنف �شدها  بامل�شاريف والر�شوم و اأتعاب املحاماة.
تعلن حمكمة ال�ضتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة للم�ضتانف �ضدهما  باحل�ضور بنف�ضهما او 

مبن ينوب عنهما جلل�ضة يوم الأحد 15 /2/ 2015، ليعلم.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة

رقم ال�ستئناف:9/3761/2014/03
رقم الدعوى 6/15135/2013/02

تبليغ باحل�سور
امل�ضتاأنفة/ جمموعة عبدالرحمن خليل املوؤيد، وكيلها/ املحامي اأ�ضامة اأنور حممد ، مكتب 84- 
بناية 254 ر�شا بالزا - طريق 2007 - جممع 320 - احلورة. �شــد امل�شتانف �شدهما: 1- �شركة 
ادكون للمقاولت مبنى 61 �شقة 11 �شارع 318 جممع321 . 2-عي�شى عبداهلل جرب الدو�شري �شقة 
15مبنى 203 �شارع 328 طريق 358 الزجن .طلبات ال�شتئناف: اول: احلكم بقبول ال�شتئناف 
�شدهما  امل�شتاأنف  باإلزام  واحلكم  امل�شتاأنف  احلكم  اإلغاء  ا�شليًا:  املو�شوع  ويف  ثانيا:  �شكاًل. 
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بالت�ضامن بان يدفعا للم�ضتاأنفه مبلغ 8469/500 دينارًا مع الفائدة القانونية بواقع 9% . ثالثا 
احتياطيًا: احالة الدعوى للتحقيق لكي تثبت امل�شتاأنفه ب�شهادة ال�شهود مديونية املت�شاأنف �شدها 
مببلغ املطالبه نظري مواد بناء ومعدات قامت املت�ضاأنفه بتزويدها ال�ضركة للم�ضتاأنف �ضدهما. 

رابعًا: اإلزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن حمكمة ال�ضتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�ضتانف �ضدهما باحل�ضور بنف�ضهما او 

مبن ينوب عنهما جلل�ضة يوم الأحد 2015/2/15م.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة

رقم الدعوى 8/9829/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: عا�شق بونكافيل بوكل مبنى 10520 طريق 425 جممع 304 مدنية املنامة. املدعى عليه: 
الدليل لل�شرافة. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى:مطالب عمالية.     

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 
الإثنني 2015/1/26. 

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 1/4398/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: كارتيكني جريام. �شقة 11 مبنى 5320  طريق 210 جممع 302 مدنية املنامة. املدعى 

عليها: مغ�شلة ماريو. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى:مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكور باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها جلل�ضة يوم 

الإثنني 2015/1/26. 
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 8/10391/2012/02
تبليغ باحل�سور

جمهول  عليه،  املدعى  حيدر.  ح�شن  املحامي/  وكيله:  املعلومات  لتكنلوجيا  انتلك�س  املدعي: 
العنوان. �شفـة الدعوى: مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 
الأحد 2015/1/18. 

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى 7/14527/2012/02
تبليغ باحل�سور

حممد  عليه:  املدعى  خليفة.  اآل  مرمي  املحاميه/  وكيله:  كون�ضبت  فود  جلوبال  �ضركة  املدعية: 
جا�ضم عجاج، جمهول العنوان. �ضفـة الدعـوى:مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 
الأحد 2015/2/1، ليعلم. 

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعـوى: 2/1802/2013/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: لرو روزول كوبر وكيله: املحامي / اأ�شامة اأنور. املدعى عليه الول: اكرم جميل حبي�شي، 
الدعــوى:مطالب  �شفـة  العنوان.  جمهول  عبدالعال،  اإبراهيم  علي  اأنور  الثاين:  عليه  املدعى 

عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة 

يوم الثالثاء 2015/1/20، ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعـوى: 2/6787/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: �ضروار خان �ضليمان وكيله: املحامي/ عي�ضى فرج ال بور�ضيد. املدعى عليها: بوتية فرا�ضة 
الغدير/ ل�شاحبتها: عبري عبداهلل غدير، جمهول العنوان.�شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها جلل�ضة 
يوم الأحد 2015/2/1، ليعلم. 

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 02/ 9/4538/2014

تبليغ باحل�سور
املدعي: حممد عبداهلل حممد عبود، العنوان جمهول. املدعى عليها: ال�ضركة الفريقية وال�ضرقية 

البحرين، بوا�شطة وكيلها  املحامي/ عبدالهادي القيدوم. �شفـة الدعــوى مطالب عمالية.
يوم  جلل�ضة  عنها  بوكيل  اأو  بنف�ضها  باحل�ضور  املذكور  للمدعي  العمالية  الكربى  املحكمة  تعلن 

الثالثاء 2015/1/20، ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعـوى: 8/4386/2014/02
تبليغ باحل�سور

2840 طريق 4125 جممع  مبنى   11 �شقة   ، عبداحلكيم  عبداحلكم  بربري  اإ�شماعيل  املدعي: 
241 عراد. املدعى عليها: �ضركة ارو اك�ضرب�س لل�ضحن والتفريغ �س.ت، جمهول العنوان. �ضفـة 

الدعــوى: مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها جلل�ضة 

يوم الأحد 2015/2/1، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 7/11035/2008/02
تبليغ باحل�سور

لالإدارة  اخلليج  عليها:  املدعى  ر�ضي.  علي  ح�ضن  املحامي/  وكيله:  باحلاج  جميلة  املدعي: 
واخلدمات ، جمهولة العنوان. �شفـة الدعـوى: مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكور باحل�ضورة بنف�ضها اأو بوكيل عنها جلل�ضة 
يوم الأحد 2015/2/1، ليعلم. 

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 5/5600/2014/02

تبليغ باحل�سور
برابني  املدعى عليه:  ال�شماهيجي.  واولده وكيله: املحامي/ علي  الدرازي  �شيد كاظم  املدعي: 

جوبلبا، جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى:مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 

الأحد 2015/2/1، ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 9/1176/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: Dan De Vera Figueroa ، �شقة 11 مبنى 3672 طريق 2155 جممع 321 مدينة املنامة. 
املدعى عليها: جمموعة الوطنية للت�شوير، جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها جلل�ضة 
يوم الأحد 2015/2/1، ليعلم. 

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
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رقم الدعوى 4/13094/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: مارلني اوبليزا، مبنى 2217 طريق 1638 جممع 1216 مدينة حمد. املدعى عليه �شالون 
اميان، جمهول العنوان. �ضفـة الدعوى: مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 
اخلمي�س 2015/2/1. 

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم ال�ستئناف 9/2271/2014/03

رقم الدعوى   3/515/2014/02
تبليغ باحل�سور

عبدالرحمن  را�شد  املحامي/  وكيلها:  )اأدامه(  العقاري  لالإ�شتثمار  البحرين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
451001729، مكتب 168 طريق 1703 جممع 317 الطابق الثاين املنطقة الدبلوما�شية. امل�شتاأنف 
�ضدها: �ضركة جلف �ضتار وورلد ديفلومبنت، �ضقة 32 مبنى 718 طريق 2018 جممع 320 املنامه. 
الطلبات: 1-قبول ال�شتئناف �شكال لتقرير به يف امليعاد القانوين. 2- يف املو�شوع اإلغاء احلكم 
امل�ضتاأنف والق�ضاء جمددًا وب�ضفة عاجلة  احلكم بندب خبري فني متخ�ض�س اأو جلنه خرباء 
متخ�ش�شني تكون مهمتهم الإطالع على الإتفاقيه املربمة مع امل�شتاأنف �شدها واجلداول امللحقة 
بها والنتقال ملوقع امل�شروع الكائن �شرقي جامع اأحمد الفاحت ملعاينته على الطبيعه وبيان ما مت 
تنفيذه من مراحل امل�شروع وم�شاحتها وما اإذا كان العمل قد مت وفق اجلداول واملراحل الزمنية 
من عدمه وبيان مامل يتم تنفيذه من امل�ضروع وم�ضاحته وتقدمي تقرير مف�ضل بذلك يف اأقرب 
مقت ممكن.3- اإلزام امل�شتاأنف �شده بامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي. 
تعلن املحكمة الكربى ال�ضتئنافية الغرفة الأولى امل�ضتاأنف �ضـدها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو 

مبن ينوب عنه باحل�ضور جلل�ضة يوم الأربعاء 2015/1/28.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الولى

رقم ال�ستئناف 5/3598/2014/03 
رقم الدعوى   5/1608/2011/02  

تبليغ باحل�سور
امل�ضتاأنفني/ �ضارة �ضلمان حممد را�ضد . امل�ضتاأنف �ضده/ ال�ضفري للكمبيوتر وكيلته/ املحامية 
طلبات  املنامة.   318 جممع   1805 طريق   367 مبنى   44 �شقة  عبداحل�شني،  علي  وجيهة 
القانون.  ر�ضمه  الذي  واملعيار  ال�ضروط  وفق  لتقدميه  �ضكال  ال�ضتئناف  قبول  ال�شتئناف:1- 
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رقم  التنفيذ  ملفي  وقف  مع  واحلكم  يكن  كان مل  واعتباره  درجة  اول  برف�س حكم  2- احلكم 
)9/8413/2013/04 ( حلني احلكم يف ال�شتئناف. 3- اإلزام امل�شتانف �شده بكافة الر�شوم 

وامل�شاريف عن درجتي التقا�شي.
تعلن املحكمة الكربى ال�ضتئنافية الغرفة الثانية للم�ضتاأنف عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو مبن 

ينوب عنها باحل�ضور جلل�ضة يوم الأحد 2015/1/4. 
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الثانية

رقم ال�ستئناف 1/1983/2014/03 
رقم الدعوى 7/13521/2010/02 

تبليغ باحل�سور
امل�ضتاأنف/ علي ح�ضن زعيرت وكيله املحامي جا�ضم حممد علي �ضرحان، بناية �ضركة البحرين 
لل�شياحة الدور ال�شاد�س مكتب 66 املنطقة الدبلوما�شية. امل�شتاأنف �شده/  مطعم �شاحة لبنان، 
مبنى 357 طريق 71 جممع 738. طلبات ال�شتئناف:1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- ويف املو�شوع 
بالغاء احلكم امل�ضتانف القا�ضي برف�س الدعوى يف مواجهته والق�ضاء جمددا باإلزام امل�ضتانف 
�شدها  امل�شتانف  اإلزام   -3 عماليا.  له  واملكت�شبة  امل�شتحقة  ابتداءا  الواردة  بالطلبات  �شده 

بالر�ضوم وامل�ضروفات الق�ضائية ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
اأو  الثانية للم�ضتاأنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�ضه   تعلن املحكمة الكربى ال�ضتئنافية الغرفة 

مبن ينوب عنها باحل�ضور جلل�ضة 2015/1/4. 
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفه الثانية

رقم ال�ستئناف 9/03654/2014/03 
رقم الدعوى  9/10518/2010/02 

تبليغ باحل�سور
امل�ضتاأنفني/ حممد جا�ضم حممد رجب وغرية وكيلهم املحامي مهدي ال�ضائغ. امل�ضتاأنف �ضدها: 
�ضركة فيال ام فا�ضن، حمل جتاري 1-66266 مبنى 1 �شقة 13 طريق 365 جممع 316. طلبات 
ال�شتئناف:1- احلكم بقبول ال�ضتئناف �ضكال لتقدمية يف امليعاد. 2- احلكم بح�شب ما جاء يف 

ك�شف طلبات املدعني من طلبات.
تعلن املحكمة الكربى ال�ضتئنافية الغرفة الثانية للم�ضتاأنف �ضدها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو 

مبن ينوب عنها باحل�ضور جلل�ضة يوم الأربعاء 2015/1/14.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفه الثانية
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رقم ال�ستئناف 6/0719/2008/03
رقم الدعـــوى 9/0571/2007/02

تبليغ باحل�سور
املحامني.  مكتب  العدل/  وزارة   ، جواد  ليلى  وكيلها/  مرهون  يو�شف  علي  خريية  امل�شتاأنف/ 
 1019 5955 طريق 1959 جممع  رقم  بيت  عبدالعزيز حممد،  الثاين/ حممد  عليه  امل�ضتاأنف 
ورف�س  امل�ضتاأنف  احلكم  الغاء   -2 �شكال.  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:1-  طلبات  دم�شتان. 

الدعوى. 3- ت�ضمني امل�ضتاأنف �ضدهم امل�ضروفات.
تعلن املحكمة الكربى ال�ضتئنافية الغرفة الثانية للم�ضتاأنف عليه الثاين اأو من ينوب عنه باحل�ضور 

جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفة الثانية

رقم ال�ستئناف : 9/2396/2014/03
رقم الدعوى : 6/11327/2013/02

تبليغ باحل�سور
1 الطابق  امل�ضتاأنفة/ �ضعيد ح�ضن حممد الإبراهيم وكيله املحامي �ضامي �ضيادي، جممع يتيم 
ال�شاد�س مكتب 602 �شارع املثنى املنامة. امل�شتاأنف �شده/ Dewibt Duriah، منزل 1257 طريق 
القيد  خالل  لتقدمية  �ضكال  ال�ضتئناف  قبول   -1 ال�شتئناف:  طلبات  �شار.   525 جممع   2526
جمددا  احلكم   -2 اخلام�شة.  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  يف  طعنا  الزمني 
باإلزام امل�ضتانف �ضدها بان توؤجي مبلغ قدره -/2035 دينارًا للم�ضتانف تعوي�ضا عن ال�ضرار 
املادية واملعنوية التي ا�شابته الف�شل وامل�شاريف التي تكبدها جللبها للبالد مع الفائدة القانونية 
امل�شتانف  اإلزام   -3 ال�شفر.  املنع من  التام عدى  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  بواقع 10% من 

�شدها الر�شوم واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأو من ينوب عنها باحل�ضور  تعلن املحكمة الكربى ال�ضتئنافية الغرفة الثانية للم�ضتاأنف عليها 

جلل�شة يوم الأحد 2015/1/11.
قا�سي املحكمة الكربى ال�ستئنافية الغرفه الثانية

رقم ال�ستئناف 7/2482/2014/03
رقم الدعوى 9/13611/2011/02

تبليغ باحل�سور
امل�ضتاأنف  املحاكم.  اأدارة  �ضامل،  ثاين  املحامي:  وكيله   .SIJITH VASANTHAN امل�شتاأنف: 
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�شدها: الهند تور�س اأند ترافيلز، العنوان غري معروف. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل.2- 
اإلزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واأتعاب  ويف املو�شوع بتعديل احلكم امل�شتاأنف. 3- 

املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�ضتئنافية الثالثة للم�ضتاأنف �ضدها املذكورة باحل�ضـور بنف�ضهب 

اأو بوكيل عنهب  جلل�شة يوم الثالثاء 2014/12/23 ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة 

رقم ال�ستئناف 9/2916/2014/03
رقم الدعوى   7/11517/2012/02

تبليغ باحل�سور
�ضده  امل�ضتاأنف  التاجر.  حممد  املحامي/   .ROSEMARIE CABILLON QUIETA امل�شتاأنف:  
باإلغاء  �شكاًل. 2- احلكم  ال�شتئناف  قبول  ال�ضتناف:1-  ماركتنغ. طلبات  انرتنا�ضيونال  باندا 
 hWاحلكم امل�ضتاأنف اأول درجة واحلكم باإلزام امل�ضتاأتف �ضده بدفع مبلغ قدره 440/- دينار
كاأجور تخلفة و40/- دينار كبدل اأجازة �ضنوية مع التعوي�س عن التاأخري يف �ضداد الجور والفائد 
والر�شوم  بامل�شاريف  اإلزامهما  و�شهادة اخلدمة مع  العوده  التذكرة  التام مع  ال�شداد  4% حتى 

مقابل اأتعاب حماماة.
     

اأو  بنف�ضه  باحل�ضور  املذكور  للم�ضتاأنف �ضـده  الثالثة  الغرفة  ال�ضتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن 
مبن ينوب عنه باحل�ضور جلل�ضـة يوم الأربعاء 2015/1/14م.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة 
رقم ال�ستئناف 5/2449/2014/03
رقم الدعوى   9/0047/2012/02

تبليغ باحل�سور
امل�ضتاأنف: حممد اأبرار وكيله: املحامي عي�ضى بور�ضيد، اإدارة املحاكم. امل�ضتاأنف �ضدها: �ضنيور 
للمقاولت، العنوان غري معروف. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- ويف املو�شوع الغاء 

احلكم امل�شتاأنف. 3- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�ضتئنافية الثالثة للم�ضتاأنف �ضدها املذكورة باحل�ضـور بنف�ضها اأو 

بوكيل عنها  جلل�شة يوم الأربعاء 2015/1/14 ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ستئنافية الثالثة
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رقم ال�ستئناف 5/2077/2014/03
رقم الدعوى 7/9203/2012/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنفة: �شفريات وادي النيل ل�شاحبتها/ ماجدة ال�شيد غريب بوا�شطة وكيلها املحامي/ علي 
حممد ال�ضماهيجي. �ضــد امل�ضتاأنف �ضده الول: اأحمد عبداهلل اخلاجة بوا�ضطة وكيله املحامي 
اأ�شامة اأنور.امل�شتاأنف �شده الثاين: ر�شا عبدالعاطي �شيد اأحمد بدره، �شقة 12 مبنى 23 طريق 
امل�شتاأنف  باإلغاء احلكم  الطلبات: 1- احلكم بقبول ال�شتئناف �شكاًل. 2-  3901 جممع 339. 
فيما ق�ضى به من اإلزام بالت�ضامن والق�ضاء جمددًا برف�س الدعوى يف مواجهة امل�ضتاأنفة واحلكم 
على املدعى عليها الثاين وحده باملبلغ املطالب به. 3- احلكم باإلزام املدعى عليه الثاين بالر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن حمكمة ال�ضتئناف العليا املدينة  الغرفة الثانية للم�ضتاأنف �ضده الثاين املذكور باأنه اذا مل 
يح�ضر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�ضور جلل�ضة يوم الإثنني 2015/1/26 فاإن املحكمة �شوف 

ت�ضري بحقه ح�ضوريا ليعلم.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�ستئناف 3/258/2007/05 
رقم الدعوى 1/3129/2005/02 

تبليغ باحل�سور
�ضد  مهدي.  حممد  رباب  املحامية/  وكيلته  بوا�ضطة  احلايكي  مبارك  اأحمد  اأنور  امل�ضتاأنف: 
امل�شتاأنف �شدها الأولى: �شركة البحرين لالإت�شالت )بتلكو( بوا�شطة وكيلتها املحامية/ جليلة 
ال�شيد امل�شتاأنف �شدها الثانية: �شركة اإنفونت بوا�شطة وكيلها املحامي/ �شامي �شيدي. امل�شتاأنف 
ال�ضتئناف  هذا  بقبول  اأوًل:  الطلبات:  الإقامة.  جمهول  الف�ضه.  عثمان  عبداهلل  الثالث:  �ضده 
رقم  يف  جمددًا  والق�ضاء  م�ضتمالته  بكامل  درجة  اأول  حكم  باإلغاء  املو�ضوع  ويف  ثانيًا  �ضكاًل. 
الدعوى 2005/3129 كربى مدنية رابعة بالقبول بالطلبات الواردة بالئحتها املعدلة مع اإلزام 

امل�شتاأنف �شدهم بامل�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة عن الدرجتني.      
تعلن حمكمة ال�ضتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�ضتاأنف �ضده الثالث املذكور باأنه اذا مل 
يح�ضر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�ضور جلل�ضة يوم الثالثاء 2015/1/20 فاإن املحكمة �شوف 

ت�ضري بحقه ح�ضوريا ليعلم.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية



81
العدد: 3190 - الخميس 1 يناير 2015

رقم ال�ستئناف 3/3103/2014/03
رقم الدعوى 1/7905/2013/02

تبليغ باحل�سور
امل�ضتاأنف  �ضـــد  نا�ضر.  جا�ضم  ن�ضرين  املحامية/  وكيلته  �ضلمان.  علي  حممد  داوود  امل�ضتاأنف: 
�شدها: فيجي�س فيجايانريزليت - �شقة 22 مبنى 6002 جممع 634 املعامري. الطلبات: 1- قبول 
دينار   7200 به  املق�ضي  املبلغ  لي�ضبح  بالزيادة  امل�ضتاأنف  تعديل احلكم  �شكاًل. 2-  ال�شتئناف 
امل�شتاأنف  اإلزام  4000 دينار. 3-  املبلغ املق�ضي به قدره  )�ضبعة الف ومائتي دينار( بدًل من 

�شدها بامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
مل  اذا  باأنه  املذكوره  �ضدها  للم�ضتاأنف  الثانية  الغرفة  املدنية   العليا  ال�ضتئناف  حمكمة  تعلن 
حت�ضر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�ضور جلل�ضة يوم الإثنني 2015/2/2 فاإن املحكمة �شوف 

ت�ضري بحقها ح�ضوريا ليعلم.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�ستئناف 4/1715/2014/03
رقم الدعوى 6/10730/2013/02 

تبليغ باحل�سور
امل�ضتاأنف: البنك الأهلي املتحد. وكيله املحامي/ عي�ضى اإبراهيم حممد. امل�ضتاأنف �ضدها:  زينب 
حم�ضن جا�ضم زبر. مبنى 376 طريق 217 جممع 204 املحرق. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف 
من  �شنويًا   %1 بواقع  الفائدة  اأحت�ضاب  من  به  ق�ضى  فيما  امل�ضتاأنف  احلكم  تعديل   -2 �شكاًل. 
تاريخ رفع الدعوى احلا�شل يف 2013/8/26 وتعديله لي�ضبح باإلزام امل�ضتاأنف �ضدها باأن توؤدي 
7.5% عن القر�س  الأتفاقي على املبلغ املق�ضي به بواقع  بال�ضعر  التاأخريية  الفوائد  للم�ضتاأنف 
الأول و9% عن القر�س الثاين من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2013/4/3 وحتى ال�شداد التام 
وتاأييد احلكم امل�شتاأنف فيما عدا ذلك. 3- ويف جميع الأحوال باإلزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.    
اذا مل  باأنها  املذكورة  للم�ضتاأنف �ضدها  الثانية  الغرفة  املدنية   العليا  ال�ضتئناف  تعلن حمكمة 
حت�ضر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�ضور جلل�ضة يوم الإثنني 2015/2/2 فاإن املحكمة �شوف 

ت�ضري بحقها ح�ضوريا لتعلم.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثانية
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رقم ال�ستئناف: 2/2638/2014/03
رقم الدعوى 9/15107/2012/02

تبليغ باحل�سور
اخل�شرم  را�شد  عبدراحلمن  د.  املحامي/  مكتب  بوا�شطة  للعقارات،  ناردين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
امل�ضتاأنف �ضده: ميو انياجن اميا، �ضقة رقم 4 الدور 11 زاوية 3- اأمواج املحرق. الطـلبات: اأوًل 
قبول الإ�ضتئناف �ضكاًل لتقدميه يف امليعاد القانوين م�ضتوفيًا كافة ا�ضكاله القانونية. ثانيًا: الغاء 
حكم اأول درجة والق�ضاء جمددًا بف�ضخ عقد البيع الأبتدائي املوؤرخ يف 2008/6/15 ب�شاأن ال�شقة 
وامل�ضاريف  الر�ضوم  �ضده  امل�ضتاأنف  ت�ضمني  ثالثًا:  اأمواج.   .3 زاوية  م�شروع  الدور11.   4 رقم 

ومقابل اأتعاب املحاماة، ذلك على درجتي التقا�شي.     
تعلن املحكمة امل�ضتاأنف عليه باأن يح�ضر �ضخ�ضيًا اأو يح�ضر من ميثله قانونًا جل�ضة يوم اخلمي�س 

2015/1/22 م واإل �ضت�ضري املحكمة يف حقه ح�ضوريًا. ليعلم. 
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثالثة 

رقم ال�ستئناف: 9/826/2014/03
رقم الدعوى: 9/7539/2013/02

تبليغ باحل�سور
الزعبي.  حامت  قي�س  املحامي/  وكيلها  مكتب  بوا�شطة  البناء،  ملواد  العربية  ال�شركة  امل�شتاأنفة: 
 2124 طريق   43 �شقة   1877 مبنى  التجارة،  و  للمقاولت  اأجنا�شينا  موؤ�ش�شة  عليها:  امل�شتاأنف 
جممع 321 الق�ضيبية – مملكة البحرين. الطـلبات: اأوًل: اإلغاء حكم حمكمة اأول درجة والق�ضاء 
جمددًا باإلزام امل�ضتاأنف �ضدها املبلغ مع النفاذ املعجل. ثانيًا: اإلزام امل�ضتاأنف �ضدها بالفائدة 
بالتعوي�س  �ضدها  امل�ضتاأنف  اإلزام  ثالثًا:  التام.  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من  القانونية 

رابعًا: اإلزام امل�شتاأنف �شدها بالر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماة. 
تعلن املحكمة امل�ضتاأنف عليها باأن يح�ضر من ميثلهما قانونًا جل�ضة يوم اخلمي�س 2015/1/22 

واإل �ضت�ضري املحكمة يف حقها ح�ضوريًا، لتعلم. 
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الثالثة

رقم ال�ستئناف/ 3/1982/2014/03
رقم الدعوى / 8/13084/2011/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف الأول: جرانت يل جيفر�شون. امل�شتاأنف الثاين: جوليا جني  جيفر�شون وكيلهم املحامي 
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لوؤي عبدالغني حمزة قاروين. مكتب 91 مبنى 142 طريق 1607 جممع 316. امل�شتاأنف �شدها 
الولى: ال�شيخة هيا بنت را�شد اآل خليفة. امل�شتاأنف �شده الثاين: بول دوجان. وكيلتهم: املحاميه 
املنطقة   170 طريق  للتنمية  البحرين  بنك  بناية  مكتب11  خليفة.  اآل  را�شد  بنت  هيا  ال�شيخة 
الرابعه:  �شدها  دا�شوزا.امل�شتاأنف  مايكل  الثالث:  �شده  امل�شتاأنف   .317 جممع  الدبلوما�شية 
يف  لرفعه  املاثل  ال�شتئناف  قبول  اأوًل:  ال�شتئناف:  طلبات  القامة.  دوجان.جمهول  اليزابيث 
امليعاد وا�ضتفائه ال�ضروط القانونية املقررة. ثانيا: اإلغاء احلكم امل�ضتاأنف واحلكم بجواز الطعن 
باإعادة النظر يف املحاكمة. ثالثا: ويف املو�ضوع احلكم برف�س رقم الدعوى 8/13084/2011/02. 

رابعا: ويف كافة الحوال ت�ضمني امل�ضتاأنف �ضدهم الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن حمكمة ال�ضتئناف العليا املدنية الرابعة امل�ضتانف �ضده الثالث وامل�ضتاأنف �ضدها الرابعه 

باحل�ضور بنف�ضهم او مبن ينوب عنهم جلل�ضة ال�ضتئناف املحددة يوم الأحد 2015/2/8م.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا الرابعة

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

تبليغ باحل�سور
املديفع.�شــد  عبداهلل  فا�شل  الوكيل/  بوا�شطة  وال�شيانة  لالن�شاء  ما�شرت  �شركة  امل�شتاأنفة/  
قبول  اول:  ال�شتئناف:  طلبات  دي.  ات�س  بي  ان  دي  ا�س  �شيديانينا  �شركة  �شدها:  امل�شتانف 
القانونية  اأو�ضاعه  لكافة  م�ضتوفيا  ال�ضحيح  القانوين  امليعاد  يف  لتقدميه  �ضكال  ال�ضتئناف 
ال�ضحيحة. ثانيا: الق�ضاء بالغاء احلكم امل�ضتاأنف واحلكم جمددا باإلزام امل�ضتاأنف �ضدها  مببلغ 
القانونية  الفائدة  بحريني(زائدا  دينار  و�شتمائة  األف  وثمانون  )واحد  دينار   81600/- قدره 
بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. ثالثا-اإلزام امل�شتاأنف �شدهما بامل�شاريف 

والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
تعلن حمكمة ال�ضتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة لل�ضركة امل�ضتانف �ضدها باحل�ضور بنف�ضها 

او مبن ينوب عنه جلل�ضة يوم الأحد  2015/2/8م.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة

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

تبليغ باحل�سور
الطابق   401 مكتب  املديفع  عبداهلل  فا�شل  املحامي-  وكيله/  املتحد  الهلي  البنك  امل�شتاأنف/ 
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الرابع مبنى برج الدبلومات - الدبلوما�ضية. �ضـد امل�ضتانف �ضده: حممد عي�ضى املفيوح مبنى 
ويف  ثانيا:  �شكال.  ال�شتئناف  بقبول  اول:  ال�شتئناف:  طلبات   .933 جممع   3326 �شارع   1170
املو�ضوع باإلغاء احلكم امل�ضتاأنف فيما ق�ضى به من رف�س طلب الفوائد واحلكم جمددًا باإلزام 
التاأخريية على املبلغ املق�ضي به بال�ضعر التفاقي  باأن يوؤدي للم�ضتاأنف الفوائد  امل�ضتاأنف �ضده 
وتاأييد  التام  ال�شداد  وحتى   2013/6/18 يف  احلا�شل  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويًا   %6 بواقع 
و  بالر�شوم  امل�شتاأنف �شده  باإلزام  الحوال  ثالثا- ويف جميع  فيما عدا ذلك.  امل�شتاأنف  احلكم 

امل�شاريف  ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
تعلن حمكمة ال�ضتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�ضتاأنف �ضده  باحل�ضور بنف�ضه او مبن 

ينوب عنه جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/9م.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة

رقم ال�ستئناف:1/1062/2014/03
رقم الدعوى 6/12283/2013/02

تبليغ باحل�سور
امل�شتاأنف: بنك البحرين الوطني. وكيله / املحامي عبدالغني ال�شيد حمزة قاروين. مكتب 91 
اإبراهيم.  عبداهلل  ح�ضني  حممود  �ضده:  امل�ضتانف  �ضـد   .316 جممع   1607 طريق   142 مبنى 
مبنى 2635 طريق 2168 جممع 721 جدعلي. طلبات ال�شتئناف: اول: قبوله �شكاًل ل�شتيفائه 
امل�ضتاأنف �ضده  اإلزام  به من رف�س  امل�ضتاأنف فيما ق�ضى  اإلغاء احلكم  ثانيا:  املقرره.  ال�ضروط 
بالفائدة التاأخريية، واحلكم باإلزامه باأن يوؤدي فائدة تاأخرييه بال�شعر التفاقي بواقع 8.5% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام .ثالثًا: واحتياطيًا  ندب خبري حما�ضبي ملراجعة �ضجالت 
البنك وح�شاب قر�س امل�شتاأنف �شده للتاأكد من ان النظام املتبع لدى البنك يقوم على احت�شاب 
الفائدة على ا�شا�س يومي على الر�شيد املتبقي يف ح�شاب القر�س ول يقوم على احت�شاب الفوائد 
على مبلغ القر�س مقدمًا حتى انتهاء اق�ضاطه. رابعًا :اإلزام امل�ضتانف �ضده بالر�ضوم وامل�ضاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
تعلن حمكمة ال�ضتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�ضتانف �ضده حممود باحل�ضور بنف�ضه او 

مبن ينوب عنه بجل�ضة يوم الإثنني  2015/2/9م.
قا�سي حمكمة ال�ستئناف العليا املدنية الرابعة

رقم الدعوى 7/10511/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعي:  �ضركة يونيكورب ذ.م.م. وكيلها: املحامي/ طالل �ضعبان. املدعى عليه: حممد بارفيز 
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علم حممد ح�ضني. جمهول العنوان. �ضفـة الدعــوى: مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 

الثالثاء 2014/12/23.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 9/5415/2014/02
تبليغ باحل�سور

حممد  عليه:  املدعى  �ضعبان.  طالل  املحامي/  وكيلها:  ذ.م.م.  يونيكورب  �ضركة  املدعـــية: 
عبدالرب ممتازول كرمي. جمهول العنوان. �ضفـة الدعــوى: مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 
الأربعاء 2014/12/24.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 9/13832/2013/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: باراث كومار. وكيله: املحامي/ اإبراهيم رم�ضان. املدعى عليها: �ضركة ف�س ليف  جمهول 

العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها جلل�ضة 

يوم الأحد 2014/12/21.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 8/10886/2013/02
تبليغ باحل�سور

تاور  اإ�ضماعيل  عليه:  املدعى  املرتوك.  عادل  املحامي/  وكيله:  اأحمد.  حممود  راجا  املدعي: 
للمقاولت ل�شاحبتها/ �شمينا باروين عبدالعزيز �شيخ. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب 

عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 

الإثنني 2014/12/22.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 9/3883/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: هايدي جا�ضم حممد �ضالح اخلاجة. وكيلها: عمها/ عبدالرحمن حممد �ضالح اخلاجة   
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املدعى عليها: �شركة ترويل للداعية والعالن، ل�شاحبها/ عبداللطيف ر�شا اخلاجة. جمهول 
العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 
الإثنني 2014/12/22.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 7/13713/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: ممتاز عبداحلميد حممد ا�ضعاف. مبنى: 1795 طريق 1631 جممع 1216 مدينة حمد 
املدعى عليها: موؤ�ش�شة �شعيد رداد الزهراين. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها جلل�ضة 
يوم الثالثاء 2014/12/23.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 1/5762/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: �ضليم دروي�س �ضامل علي غيث. جمهول العنوان. املدعى عليها: �ضركة �ضكيوري ذ.م.م 

بوا�شطة وكيلتها / هدى املهزع. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعي املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم الثالثاء 

.2014/12/23
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 5/13857/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية:  فاطمة �ضعيد بيكم حممد يو�ضف خان. �ضقة 13 مبنى 3550 طريق 1408 جممع 714 
�شلماباد. املدعى عليها: موؤ�ش�شة �شعيد رداد الزهراين. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب 

عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها جلل�ضة 

يوم الثالثاء 2014/12/23.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 9/4399/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: �شيتبدي ماري اير. �شقة 11 مبنى 5320 طريق 210 جممع 302 مدينة املنامة  املدعى 
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عليها: مغ�شلة ماريو ذ. م. م. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها جلل�ضة 

يوم الأربعاء 2014/12/24.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 4/4438/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: �ضيد كاظم الدرازي واأولده. وكيلها: املحامي/ علي ال�ضماهيجي. املدعى عليه: حممد 
اإبراهيم عبدالوزير. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 
الأربعاء 2014/12/24.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 1/13109/2012/02

تبليغ باحل�سور
�شفـة  العنوان.  جمهول  للرتويج.  �شوقنا  عليه:  املدعى  عبداهلل.  اأحمد  جعفر  اأحمد  املدعي: 

الدعــوى: مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة الأحد 

.2015/1/4
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 1/2904/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة عبداهلل اأحمد نا�س. وكيلها: املحامي عادل بوعلي. املدعى عليه: مالياه كومول 
جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 
الأحد 2015/1/4.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 8/3559/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: �شو�شن عبداهلل علي خمي�س بوعالي.  املدعى عليها: الوان مل�شتلزمات الر�شم جمهول 

العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.
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تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها جلل�ضة 
يوم الأحد 2015/1/4.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية.
رقم الدعوى 9/13564/2014/02

تبليغ باحل�سور
مثلث ماج�شتك  عليها:  املدعى  القدم.  مبنى 85 طريق 48 جممع 453  اأحمد.  �شجاد  املدعي: 

للمقاولت. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها جلل�ضة 

يوم الإثنني 2015/1/5.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 9/7534/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها: �ضركة  املدعي: حممد عبا�س علي خان. وكيلها: املحامي ح�ضني عقيل احل�ضن. 
خط البحرين للمقاولت. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.

اأو بوكيل عنها  اأعاله باحل�ضور بنف�ضها  تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكورة 
جلل�شة يوم الأحد 2015/1/18.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 2013/02/ 7/5079

تبليغ باحل�سور
املدعية الأولى: فاطمة �ضعيد حممد احلايكي. املدعية الثانية: ف�ضيلة عبداهلل اأحمد احلجريي 
جمهول  والتجارة.  للت�ضويق  املرقاب  �ضركة  عليها:  املدعى  التاجر.  حممد  املحامي/  وكيلهما: 

العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.
بوكيل  اأو  بنف�ضها  باحل�ضور  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  العمالية  الكربى  املحكمة  تعلن 

عنهاجلل�شة يوم الإثنني 2015/1/19.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 4/5413/2014/02
تبليغ باحل�سور

�ضيفا  عليه: حممد  املدعى  �ضعبان.  املحامي/ طالل  وكيلها:  يونيكورب ذ.م.م.  �ضركة  املدعي: 
الدين. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.
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تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 
الأحد 2015/1/4.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 8/5411/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي:  �ضركة يونيكورب ذ.م.م. وكيلها: املحامي/ طالل �ضعبان. املدعى عليه: حممد ح�ضن 

الدين نا�شر الدين. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل عنه جلل�ضة يوم 

الثالثاء 2015/1/6.
قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية

رقم الدعوى 2/5414/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة يونيكورب ذ.م.م. وكيلها: املحامي/ طالل �شعبان. املدعى عليها: �شكوات ح�شني 
حممد ا�ضالم. جمهول العنوان. �ضفـة الدعــوى: مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها جلل�ضة 
يوم الأحد 2015/1/4.

قا�سي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 9/15110/2013/02

تبليغ باحل�سور
املدعي/ �ضلمان علي �ضلمان. املدعى عليها/ مايا جاهيدي كا�ضما. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 920/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة .
م   تعلن املحكمة ال�شغرى التا�شعة للمدعى عليها باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 2015/1/12

لنظر الدعوى ليعلم .
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 6/702/2013/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ موؤ�ض�ضة النا�ضر لتاأجري معدات البناء. وكيلتها املحامية/ مرمي عي�ضى علي اأحمد علي 
مكتب املحامني - اإدارة املحاكم. املدعى عليها/ موؤ�ش�شة �شمي�شان للمقاولت ل�شاحبها ال�شيخ 
اأحمد بن علي اآل خليفة )�س.ت 1-35507(. مبنى 511 طريق 379 جممع 307 املنامة. �شفة 
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الدعوى طلب مبلغ 2581/838 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة  للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/1/12م لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة 

رقم الدعوى 9/8364/2012/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ بدرية اأحمد الزياين. وكيلتاها/ املحاميتان �شلمى احلايكي و زينب احلايكي. مكتب 
 1067 فيال   .)710601174( نورور  عبداملجيد  عليه/  املدعى  املحاكم.  اإدارة   – املحامني 
طريق 3420 جممع 934 الرفاع الغربي. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ -/3000 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/1/8 م لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 3/6000/2012/02
تبليغ باحل�سور 

حم�ضن  مها  املحامية/  وكيلتها  جمعان.  خالد   / ل�ضاحبها  جرافيك  مرياكل  �ضركة  املــدعية/ 
جابر مكتب املحامني – اإدارة املحاكم. املدعى عليها/ �شركة اد�شوب ذ.م.م. مبنى 7 �شقة 35 
�شارع 308 جممع 304 املنامة. قررت املحكمة توجيه اليمني احلا�شمة للمدعى عليه بال�شيغة 
الآتية )اأحلف باهلل العظيم باأن املدعى عليها مل تكلف املدعية باأعمال طباعة لفتات وبو�ضرتات 
دعائية واعالنية، واأن ذمة املدعى عليها بريئة من مبلغ 613 دينار ل�ضالح املدعية واهلل على ما 

اأقول �شهيد( وحددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/6 حل�ضور املدعى عليه �ضخ�ضيًا حللفها.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 2/12361/2012/02
تبليغ باحل�سور 

املدعي/ اأحمد رم�ضان هاليل وكيله املحامي ال�ضيخ عي�ضى بن حممد اآل خليفة. اإدارة املحاكم 
مكتب املحامني. املدعى عليه/ حممد اإ�ضماعيل ح�ضني )691001820(. جمهول العنوان. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ -/1700 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد اعادت الدعوة للمرافعة 

حددت جل�شة يوم اخلمي�س 2015/1/8 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى 4/2917/2003/02
تبليغ باحل�سور 

املدعى عليه/  �ضيادي.  �ضامي عي�ضى  املحامي   وكيلها/  بومنيلي كاندي.  الدين  املدعي/ حمي 
�شادق اإبراهيم ح�شن. منزل 2726 طريق 543 جممع 1205 مدينة حمد. مو�شوع  الدعوى / 

طلب مبلغ قدره -/1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  باأنها حددت جل�شة  للمدعى عليها املذكور  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  تعلن املحكمة 

2015/1/12م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة 

رقم الدعوى 3/2125/2012/02
تبليغ باحل�سور 

املحامي/  وكيله  اخلان.  عبداهلل  اإ�شماعيل  نا�شر  ل�شاحبه  العقارية  الديوانية  مركز  املدعي/ 
اأحمد ال�ضكران. مكتب املحامني - اإدارة املحاكم. املدعى عليها/ ب�ضرى عثمان حممد عثمان. 
�شقة 12 مبنى 1215 �شارع 523 جممع 305 املنامة. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ -/1150  دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الثالثاء 2015/1/6 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 7/5230/2013/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ �شركة البحرين للخدمات وال�شيانة )ب�شمة( بوا�شطة وكيلها املحامي/ كميل العلوي  
 .20749-7 ت/  �س  �شكيور  ريفريا  موؤ�ش�شة  عليهما/  املدعى  العدل.  – وزارة  املحامني  مكتب 
�شفة  النويدرات.   646 جممع   4630 طريق   14730 مبنى  الن�ضاوي.  اإبراهيم  اأحمد  حممد 

الدعوى/ طلب مبلغ 3704/500 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم  للمدعى عليهما املذكورين  التا�شعة  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

الإثنني 2015/1/12م لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 6/9534/2012/02
تبليغ باحل�سور 

املدعي/ م�ضلح علي م�ضعد ال�ضيادي. وكيلته املحامية/ �ضهام نا�ضر �ضليبيخ. مكتب املحامني 
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 443 طريق  ب   2626 مبنى  حممد.  دار  حاجى  فريدة  الأولى/   عليها  املدعى  املحاكم.  اإدارة 
وامل�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينار مع  الدعوى/ طلب مبلغ -/2900  الدرة. �ضفة  جممع 704 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12م لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة 

رقم الدعوى 6/3273/2010/02
تبليغ باحل�سور 

املدعي/ عي�ضى فرج بور�ضيد وكيلته املحامية �ضاحلة بور�ضيد. مكتب املحامني – ادارة املحاكم
املدعى عليه/ ع�ضمت علي خور�ضيد. جمهول العنوان. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ –/600 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه الثاين املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/1/8 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 9/8094/2009/02
تبليغ باحل�سور 

املحامني.  مكتب   - املحاكم  اإدارة  حمد.  وجيهة  املحامية  وكيلته  للكمبيوتر  ال�شفري  املدعي/ 
مبلغ  طلب  الدعوى/  �ضفة  العنوان.  جمهول  عبدالرحمن.  كاظم  غلوم  اأحمد  عليه/  املدعى 

-/1140دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنه قد ورد التقرير وحددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2015/1/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 6/845/2013/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية: جمموعة العوجان التجارية وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني اإدارة 
املحاكم. املدعى عليـها: موؤ�ش�شة ج�شر ا�شطنبول ملالكتها ليلى ال�شيد ها�شم علي امل�شعل )�س.ت 
3-47521(. مبنى 47 طريق 19 �شارع الديبل جممع 923. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ 479/410  

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
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الأربعاء 2015/1/7م لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 5/8002/2013/02
تبليغ باحل�سور 

املــدعية/ �شركة اول للخر�شانه اجلاهزه. مكتب املحامني – وزارة العدل. املدعى عليه / بالويندر 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   750/000 مبلغ  الدعوى/ طلب  �ضفة  العنوان.  �ضينج. جمهول 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/7 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 9/13916/2011/02
تبليغ باحل�سور 

املحامني  املحامي/ ماجد حممد جممدم. مكتب  وكيله  اأحمد ح�ضني علي اجلناحي.  املدعي/ 
فا�شل  املحامي/  وكيله  بوا�شطة  مكالي.  عبداهلل  انور  ندى  عليها/  املدعى  املحاكم.  -اإدارة 
ال�شواد مكتب املحامني – ادارة املحاكم. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ -/2200  دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/1/8 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 4/4867/2012/02
تبليغ باحل�سور 

املدعي/ عبداهلل ح�شن عبداهلل �شيادي وكيلته املحامية �شهى اخلزرجي. اإدارة املحاكم – مكتب 
املحامني. املدعى عليه/  حبيب مهدي ح�شن طاهر. جمهول العنوان. �شفة الدعوى/ طلب اإخالء 
الأر�س امل�شماة اجلتاتني و ال�شوافى – ال�ضاحلية يف املنامة مبا فيها الزرائب وت�ضليمها للمدعي 

واإلزامه مب�ضاريف الإخالء ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  باأنه  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى 2/16218/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ �ضركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي �ضالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليها/ منال عنرب �شيد رجب الرفاعي. منزل 853 طريق 3315 جممع 333 املنامة. مو�شوع  

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 67/335 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  باأنها حددت جل�شة  املذكوره  للمدعى عليها  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  تعلن املحكمة 

2015/1/11م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة 

رقم الدعوى 9/13479/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ �ضركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي �ضالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
مو�شوع   املنامة.   321 جممع   2109 طريق   775 منزل   .SHAREEF PERUVANTHI عليه/ 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 56/918 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/11م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة 

رقم الدعوى 7/16188/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ �ضركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي �ضالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ حممد عبداهلل عبدالرحيم حممد عبدامللك. منزل 838 طريق 812 جممع 1203 مو�شوع 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 62/383 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/11 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة 

رقم الدعوى 5/19433/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي �ضالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ LEA MARIE FRANCISCO FRANCISCO LABARETE. منزل 50 طريق 3601 جممع 
336. مو�ضوع  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 85/807 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
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الأحد  يوم  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/1/11م لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة 
رقم الدعوى 4/20462/2014/02

تبليغ باحل�سور 
عليه  املدعى  بوحمود.  قا�ضم  حممد  �ضناء  املحامية  وكيلتها/  البحرين.  زين  �ضركة  املدعية/ 
PRESAD PERKADU JOSEPH. �شقة 21 منزل 233 طريق 1006 جممع 310 مو�شوع  الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره 53/016 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/11م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة 

رقم الدعوى 8/15257/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ �ضركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي �ضالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ عبدالعزيز مبارك عبداهلل الناي�شه الدو�شري. �شقة 12 مبنى 1337 طريق 733 جممع 
607. مو�ضوع الدعوى/ طلب مبلغ قدره 576/884 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/11م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 6/16720/2014/02
تبليغ باحل�سور 

التويجري.  عبدالكرمي  �ضالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �ضركة  املدعية/ 
املدعى عليه/ JAYAPRAKASH PARAMESWARAN  NAIR. مبنى 1110 طريق 4318 جممع 
643. مو�ضوع  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 82/592 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الأحد  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/11م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى 9/21033/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ �ضركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي �ضالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ SABUJ KAKUB  ALI. مبنى 1019 طريق 202 جممع 302. مو�ضوع  الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 248/627 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/11م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 5/16760/2014/02
تبليغ باحل�سور 

التويجري.  عبدالكرمي  �ضالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �ضركة  املدعية/ 
املدعى عليه/ MUHAMMAD SALMAN  KHAN. مبنى 414 طريق 4462 جممع 302 مو�شوع  

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 418/180 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها حددت جل�شة 2015/1/11م 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 5/20730/2014/02
تبليغ باحل�سور 

التويجري.  عبدالكرمي  �ضالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �ضركة  املدعية/ 
املدعى عليها/ مع�شومه عبداملجيد مو�شى وحداين مو�شوي. مبنى 1662 طريق 2144 جممع 
721 مو�ضوع  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 336/170 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الأحد  جل�شة  حددت  باأنها  املذكوره  عليها  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/11م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 9/21039/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ �ضركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي �ضالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
RAJIV MALHOTRA. �شقة 12 مبنى 791 طريق 4215 جممع 342 مو�شوع  الدعوى  عليه/ 
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طلب مبلغ قدره 546/077 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/11م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 7/13596/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ �ضركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي �ضالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ MANISH DAYANANDA. مبنى 419 طريق 336 جممع 311. مو�شوع  الدعوى طلب 

مبلغ قدره 60/667 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/11م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 3/16694/2014/02
تبليغ باحل�سور 

التويجري.  عبدالكرمي  �ضالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �ضركة  املدعية/ 
املدعى عليه/ SHIBU THANKABAI STANLY. مبنى 1870 طريق 3729 جممع 335 مو�شوع  

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 252/110 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/11م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 3/17229/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ �ضركة بتلكو. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي �ضالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه   
انور حممد �ضالح اإبراهيم  حممد �ضالح. مبنى 1007 طريق 80 جممع 425. مو�شوع  الدعوى 

طلب مبلغ قدره 664/508 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/11م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة
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رقم الدعوى 6/15678/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ �ضركة بتلكو. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي �ضالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه 
مو�شوع    815 جممع   1532 طريق   1075 مبنى   22 �شقة  علي.  ح�شن  دروي�س  اإبراهيم  عي�شى 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 284/119 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/11م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 2/15425/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ �ضركة او�ضكار لتاأجري ال�ضيارات. وكيلتها/ املحامية �ضناء حممد قا�ضم بوحمود. املدعى 
عليه/ عبداهلل بن �ضالح �ضالح. مبنى 645 طريق 3821 جممع 338. مو�شوع الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره -/960 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/2م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 6/21092/2014/02
تبليغ باحل�سور 

 .JOVELYN AQUINO SARDON عليها/  املدعى  هالل.  علي   �شلمان  عبدالمري  املدعي/ 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1000/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  مو�ضوع  العنوان.  جمهول 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكوره باأنها حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/15م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 9/12311/2014/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ موؤ�ش�شة اليت لتاجري ال�شيارات. وكيلها/ املحامي علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليها 
احالم عبدالعزيز حممد  اجلعفري. مبنى 578 طريق 718 جممع 207. مو�شوع  الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره -/366 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكوره باأنها حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
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2015/1/8م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 3/2965/2012/02
تبليغ باحل�سور 

املدعية/ �شركة الكيماويات احلديثة. وكيلها/ املحامي زياد روفان نقول قيوجمي. املدعى عليها 
الوداعي.  ال�شيد ها�شم علوي ها�شم  اإبراهيم عبدالعال. وكيلها/ املحامي  الأولى/ �شركة علي 
املدعى عليه الثاين )املدخل( اكرم جميل عبداهلل  حبي�شي. مبنى 2167 طريق 5752 جممع 
475 مو�ضوع  الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/1201 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه الثاين املدخل املذكور باأنها حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/1/8م لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية التا�سعة

رقم الدعوى 9/15587/2014/02
تبليغ باحل�سور

ح�ضني  �ضيد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  بتلكو.  �ضركة  املدعية/ 
)781106397(. مبنى 1096 �شقة 1 طريق 1437 جممع 414. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

314/678 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اأو بوكيل عنه   بنف�ضه  للمدعى عليه املذكور باحل�ضور  املدنية اخلام�ضة  ال�ضغرى  تعلن املحكمة 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/15233/2014/02
تبليغ باحل�سور

�ضعيد  ح�ضن  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  بتلكو.  �ضركة  املدعية/ 
)900508450(. مبنى 729 طريق 41 جممع 506. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 481/129 

دينارًا بالإ�شافة اإلى  الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اأو بوكيل عنه   بنف�ضه  للمدعى عليه املذكور باحل�ضور  املدنية اخلام�ضة  ال�ضغرى  تعلن املحكمة 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13  موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 3/15707/2014/02
تبليغ باحل�سور

يعقوب  زينب  عليها/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  بتلكو.  �ضركة  املدعية/ 
يو�شف )500057907(. �شقة 13 مبنى 2240 طريق 1553 جممع 815. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره 299/839 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�ضغرى املدنية اخلام�ضة للمدعى عليها املذكوره باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها  

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 3/17103/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة بتلكو. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ بدر علي اأحمد. 
مبنى 114 طريق 844 جممع 643. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 421/176  دينارًا بالإ�شافة 

اإلى  الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اأو بوكيل عنه   بنف�ضه  للمدعى عليه املذكور باحل�ضور  املدنية اخلام�ضة  ال�ضغرى  تعلن املحكمة 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13  موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/19140/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ بندر اأحمد 
يحيى ال�شاطي ) 870130617 (. مبنى 18 طريق 4428 جممع 944. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 488/470 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اأو بوكيل عنه   بنف�ضه  للمدعى عليه املذكور باحل�ضور  املدنية اخلام�ضة  ال�ضغرى  تعلن املحكمة 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 3/19319/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �ضركة  املدعية/ 
خليفة عبداهلل علي خمي�س )880306696(. �شقة 11 مبنى 1023 طريق 1616 جممع 1210. 
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�ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 685/167 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد 
واأتعاب املحاماة.

اأو بوكيل عنه   بنف�ضه  للمدعى عليه املذكور باحل�ضور  املدنية اخلام�ضة  ال�ضغرى  تعلن املحكمة 
جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 1/19368/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية/ �ضركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ ح�ضن حمد 
تايه املخلف. مبنى 367 طريق 1209 جممع 912. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1249/772 

دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة .
اأو بوكيل عنه   بنف�ضه  للمدعى عليه املذكور باحل�ضور  املدنية اخلام�ضة  ال�ضغرى  تعلن املحكمة 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13  موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/19808/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �ضركة  املدعية/ 
حم�شي �شبع الأحمد )870411284 (. مبنى 2059 طريق 1259 جممع 912. �شفة الدعوى طلب 

مبلغ قدره 1513/629 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اأو بوكيل عنه   بنف�ضه  للمدعى عليه املذكور باحل�ضور  املدنية اخلام�ضة  ال�ضغرى  تعلن املحكمة 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 3/19823/2014/02
تبليغ باحل�سور

ح�ضن  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �ضركة  املدعية/ 
حبيب غلوم عبا�س )820103071(. مبنى 246 طريق 6103 جممع 361. �شفة الدعوى/ طلب 
مبلغ قدره 1546/920 دينارًا بالإ�شافة اإلى  الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.      

اأو بوكيل عنه  بنف�ضه  للمدعى عليه املذكور باحل�ضور  املدنية اخلام�ضة  ال�ضغرى  تعلن املحكمة 
جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 7/21097/2014/02
تبليغ باحل�سور

عبداهلل  املتويف  اأبن  )ر�شا(  القا�شر  على  القانونية  بوليتها  القا�شرين  اأموال  اإدارة  املدعية/ 
 3325 طريق   709 مبنى  ال�شميع.  اأحمد  يو�شف  �شمرية  عليها/  املدعى  عبدالرحيم.  من�شور 
جممع 633. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/640  دينارًا بالإ�شافة اإلى  الر�شوم وامل�شروفات 

والفوائد واأتعاب املحاماة.     
تعلن املحكمة ال�ضغرى املدنية اخلام�ضة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل عنها  

جلل�شة يوم الأربعاء 2015/1/14 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/10888/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ عادل عبدالرحمن اأحمد مطر. وكيلته/ املحامية �شناء بوحمود. املدعى عليه/ جمعة 
اأحمد ح�شن املوؤذن )660303191(. املحل 1493 مبنى 1495 طريق 1128 جممع 211. �شفة 
الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/2160 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب 

املحاماة.
اأو بوكيل عنه   بنف�ضه  للمدعى عليه املذكور باحل�ضور  املدنية اخلام�ضة  ال�ضغرى  تعلن املحكمة 

جلل�شة يوم الأربعاء 2015/1/14 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/4061/2013/02
تبليغ باحل�سور

ال�شفاف.  اإبراهيم  با�شم  املحامي  وكيلها/  ال�شيارات.  لتاأجري  اخلليج  عرب  �شركة  املدعية/ 
اليمني  بتوجيه  املحكمة  حكمت   .)730505286( اأحمد  ح�شن  عي�شى  جالل  عليه/  املدعى 
احلا�شمة للمدعى عليه جالل عي�شي ح�شن اأحمد بال�شيغــــة التالية: اق�شم باهلل العظيم بانني 
مل ا�ضتاأجر اي �ضيارة من املدعية وان ذمتى غري م�ضغولة مببلغ 345 دينارًا واهلل على ما اأقول 
�شهيد. وحتديد جل�شة يوم الأربعاء 2015/01/14 حللفها واإرجاء الف�شل يف امل�شروفات حلني 

�شدور حكم منهي للخ�شومة.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/4735/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية / �شركة في�شل ها�شم التجارية ل�شاحبها في�شل ها�شم اإ�شماعيل. وكيلتاها/ املحاميتان 
 )2( .EASTERN CONSUL TANCY CO )1( /شلمى وزينب عي�شى احلايكي. املدعى عليهما�
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�شمري اأي�شوانت هجرا�س. �شقة 51 مبنى 160 طريق 1703 جممع 317 املنامة. �شفة الدعوى/ 
طلب مبلغ قدره 201/150 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة .     
تعلن املحكمة ال�ضغرى املدنية اخلام�ضة للمدعى عليهما املذكوران باحل�ضور بنف�ضهما اأو بوكيل 
الدعوى،  الثالثاء 2015/1/6 موعد نظر  للمرافعة وحددت جل�شة يوم  الدعوى  باإعادة  عنهما 

ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 5/8853/2014/02
تبليغ باحل�سور

 MAYNAFER املدعي/ فا�شل عبداملجيد ال�شهابي. وكيلته/ املحامية هدى مرهون. املدعى عليها
ـ �شجن الن�شاء. حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع  اأدارة ال�شجون   .REYES OPINION

ال�شهود  �شهادة  منها  القانونية  الإثبات  وبكافة طرق   - املدعي  ليثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة 
والقرائن ال�شرار التى تعر�س لها جراء هروب املدعى عليها الولى وعلم املدعى عليها الثانية 
بواقعة هروب الولى والت�شرت عليها ، وقد �شرحت املحكمة للمدعي عليه بالنفي بذات الطرق، 
تاريخ  من  �شهر  ينتهي خالل  اأن  على  التحقيق  لبدء  الأحد 2015/01/11  يوم  وحددت جل�شة 
بدءه ؛ وعلى طريف التداعي اإعالن �ضهودهما حل�ضور تلك اجلل�ضة واأبقت الف�ضل يف امل�ضروفات 
حلني الف�ضل يف مو�ضوع الدعوى؛ وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا احلكم اإلى الغائب من 

اخل�شوم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 8/5537/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ MOHAMMAD ASAD LATE LATE UDDIN. وكيله/ املحامي اأنور طالب. املدعى 
عليه/SYED MAMUN HOSSAIN HOSSAIN AHMED  830138374. مبنى 298  ممر 919 
املدعي  ليثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  املو�شوع  الف�شل يف  وقبل  املحكمة  جممع 209. حكمت 
وبكافة طرق الإثبات القانونية منها �ضهادة ال�ضهود والقرائن قيام املدعى عليه باقرتا�س مبلغ 
عليه  للمدعي  املحكمة  �ضرحت  وقد  املبلغ،  ذلك  بت�ضديد  يقوم  ان  دون  املدعى  من  دينار   360
اأن ينتهي خالل �شهر  التحقيق على  بالنفي بذات الطرق، وحددت جل�شة 2015/01/12 لبدء 
من تاريخ بدءه. وعلى طريف التداعي اإعالن �ضهودهما حل�ضور تلك اجلل�ضة واأبقت الف�ضل يف 
امل�ضروفات حلني الف�ضل يف مو�ضوع الدعوى؛ وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا احلكم اإلى 

الغائب من اخل�شوم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 1/6586/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  ال�ضماهيجي.  حممد  علي  املحامي/  وكيلها/  اأبا�س.  جوريال  رينالدو  مارلني  املدعية/ 
جممع   3320 طريق   997 مبنى   54 �شقة   .)710238991(  ARLENE ROSOS DIAS عليها 
الدور  ح�ضب  حما�ضبي  اخلبري  بندب  املو�ضوع  يف  الف�ضل  وقبل  املحكمة  حكمت  املاحوز.   333
باجلدول يف الدعوى الراهنة تكون ماأموريته الطالع على �شجالت موؤ�ش�شة �شكاي فيليج لبيان 
�شرحت  وقد  ال�شتحقاق.  هذا  تفا�شيل  كافة  بيان  مع  عليها  املدعى  بذمة  املدعية  م�شتحقات 
للخبري يف �شبيل اأداء ماأموريته الطالع على ملف الدعوى وما به من م�شتندات وما يقدمه له 
اخل�شوم فيها والجتماع بطريف اخل�شومة و�شوؤالهما و�شماع �شهودهما ومن يرى لزومًا ل�شماع 
اأقواله دون حلف اليمني والنتقال لأي جهة حكومية اأو غري حكومية يرى لزوماً  النتقال اإليها 
لالطالع على ما ع�شى اأن يكون بها من م�شتندات تعينه يف اأداء املاأمورية امل�شندة اإليه، وحددت 
اأمانة مقدارها 300 دينار على ذمة اأتعاب وم�ضروفات اخلبري األزمت املدعي ب�ضدادها؛ وحددت 
جل�شة 2015/01/12 لنظر الدعوى يف حالة عدم �شداد الأمانة وجل�شة 2015/02/04 لنظرها 
بوقت كاِف. وقد  الأخرية  تقريره قبل اجلل�ضة  املنتدب تقدمي  يف حالة �ضدادها، وعلى اخلبري 
امل�شروفات،  الف�شل يف  واأبقت  اإيداعه  فور  التقرير  على  بالطالع  للخ�شوم  املحكمة  �شرحت 

وعلى ق�ضم الكتاب اإعالن منطوق ذلك احلكم ملن مل يح�ضر من اخل�ضوم جل�ضة النطق به.
قا�سياملحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 8/13299/2013/02
تبليغ باحل�سور

�شركة  املدعى عليهما/ )1(  ال�ضفاف.  اإبراهيم  با�ضم  وكيله/  �ضحاته.  اإمين حممد  املدعية/ 
الدانة الإدارة الفنادق �س ت 47862. مبنى 178 طريق 1906 جممع 319 احلورة. )2( اأحمد 
الدور  ح�ضب  حما�ضبي  اخلبري  بندب  املو�ضوع  يف  الف�ضل  وقبل  املحكمة  حكمت  جوهر.  فوؤاد 
عليهم  واملدعى  املدعي  �شجالت  على  الطالع  ماأموريته  تكون  الراهنة  الدعوى  يف  باجلدول 
ماأموريته  اأداء  �شبيل  للخبري يف  وقد �شرحت  ة.  عليهم  املدعى  بذمة  املدعي  م�شتحقات  لبيان 
الطالع على ملف الدعوى وما بها من م�شتندات وما يقدمه له اخل�شوم فيها والجتماع بطريف 
اخل�شومة و�شوؤالهما و�شماع �شهودهما ومن يرى لزومًا ل�شماع اأقواله دون حلف اليمني والنتقال 
لأي جهة حكومية اأو غري حكومية يرى لزوما ً النتقال اإليها لالطالع على ما ع�شى اأن يكون بها من 
م�شتندات تعينه يف اأداء املاأمورية امل�شندة اإليه، وحددت اأمانة مقدارها -/450 دينار على ذمة 
اأتعاب وم�ضروفات اخلبري األزمت املدعي ب�ضدادها؛ وحددت جل�ضة يوم الإثنني 2015/01/12  
لنظر الدعوى يف حالة عدم �شداد الأمانة وجل�شة يوم الأربعاء 2015/02/04 لنظرها يف حالة 
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وقد �ضرحت  كاِف.  بوقت  الأخرية  تقريره قبل اجلل�ضة  تقدمي  املنتدب  �ضدادها، وعلى اخلبري 
املحكمة للخ�شوم بالطالع على التقرير فور اإيداعه واأبقت الف�شل يف امل�شروفات، وعلى ق�شم 

الكتاب اإعالن منطوق ذلك احلكم ملن مل يح�ضر من اخل�ضوم جل�ضة النطق به.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى  : 9/20240/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: اوتلي�س لتاجري ال�شيارات. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: �شلمان عبدالرحمن علي ال�شهري
فندق الفردو�س غرفة 601. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 449/500 دينارًا. 

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 
2014/12/24 مت اعادة الدعوى للمرافعة. 

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 8/17817/2014/02 

تبليغ باحل�سور
املدعي: �شارا لتاأجري ال�شيارات. 10ج �ضارع الزبارة  املنامة 318. املدعى عليها: �شعد بن اأحمد 

بن �شعد الرا�شد. جمهول العنوان.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2014/12/24 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 3/17280/2014/02 
تبليغ باحل�سور

املــدعي: ح�شن علي مدن عبداهلل الطيف. مبنى 2587 طريق 2966 جممع 729 جرداب. املدعى 
.Liwana urbano albino  :عليها

جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2014/12/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 3/6182/2014/02 

تبليغ باحل�سور
 910 جممع    1032 طريق    1399 مبنى   .700705988 الكعبي  �ضلهام  عي�ضى  حممد  املدعي: 
الرفاع الغربي. املدعى عليها: SHEWAYE MEKONNEN MIDEKSA – 921019882. مبنى 
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1399  طريق 1032  جممع 910 الرفاع الغربي.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة  للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/12/28 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/15340/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ �شادق ح�شن �شلمان وكيله املحامي جا�شم �شرحان. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
باإلزام  احلكم   -1 الدعوى/  �شفة  الوكيل.  بوا�شطة  للتاأمني.  �شوليدرتي  �شركة  عليها/  املدعى 
املدعى عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ قدره -/882 دينارًا مع اإلزامها بالفائدة القانونية واإلزامه 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/12/28م لنظر الدعوى، ليعلم.          
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 5/19822/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين. بوا�ضطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
املدعى عليه/ جالل حممد عبدال�ضمد. �ضفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه بان توؤدي 
للمدعي مبلغ قدره 466/526 دينارًا مع اإلزامها بالفائدة القانونية واإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

اخلمي�س 2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.          
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 6/15342/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين بوا�ضطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
املدعى عليه/ عي�شى ح�شن �شلمان ح�شن. مبنى 1990 طريق 3208 جممع 323. �شفة الدعوى 
احلكم باإلزام املدعى عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ قدره 461/252 دينارًا مع اإلزامها بالفائدة 

القانونية واإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
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2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.          
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/19797/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين  بوا�ضطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
اإ�شماعيل حمزه. مبنى 411 طريق 1324 جممع 813. �شفة الدعوى  املدعى عليها/ مع�شومة 
احلكم باإلزام املدعى عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ قدره 216/719 دينار مع اإلزامها بالفائدة 

القانونية واإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

اخلمي�س 2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.          
قا�سي املحكمة املدنية ال�سغرى الرابعة

رقم الدعوى 9/18083/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين بوا�ضطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
املدعى عليه/ �شمارا عبداحلميد حمد  �شليمان. �شقة 1 مبنى 2197 طريق 358 جممع 203. 
للمدعية مبلغًا قدره 265/808 دينارًا مع  توؤدي  باأن  باإلزام املدعى عليه  �شفة الدعوى احلكم 

اإلزامها بالفائدة القانونية واإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.          
قا�سي املحكمة املدنية ال�سغرى الرابعة

رقم الدعوى 5/18167/2014/02 
تبليغ باحل�سور

املدعي: الهيئة العامة للتامني الجتماعي  وميثلها �ضو�ضن املدفعي. اإدارة املحاكم. املدعى عليها  
�ضركة ابراج اول للمقاولت الديكور. مبنى اأ1543 طريق 5228 جممع 952 ع�شكر – را�س زويد.

يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة   املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
اخلمي�س 2014/12/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 8/19891/2014/02 

تبليغ باحل�سور
املدعي: حمد خليفة حمد ال خليفه وغريه بوا�شطة املحامي خليل اديب. اإدارة املحاكم. املدعى 
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عليها: خديجة  خري. �شقة 42 مبنى رانيا بالزا �شناب�س مبنى 977 �شارع 5121 جممع 351. �شفة 
الدعوى: طلب مبلغ.

يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
اخلمي�س 2014/12/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 9/10235/2013/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  عبداملجيد.  فاطمة  املحامي  بوا�شطة  غرناطة  عقارات  املدعية: 
حممد عبدالرحمن را�ضد ح�ضن الزايد. �ضقة 11 مبنى 1664 طريق 2144 جدعلي  جممع 721. 

�ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/1280 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/12/28لنظر الدعوى – ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 6/15325/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: اإبراهيم خمي�س اأحمد بوا�شطة وكيله املحامي ح�شن اإ�شماعيل. اإدارة املحاكم. املدعى 
عليها: �ضركة هاين قروب القاب�ضه. مبنى 193 طريق 328 جممع 358. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1133/350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/12/28 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 1/13747/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  املحامي علي اجلبل.  بوا�شطة  ال�شيارات  لتاأجري  اليت  املدعي: موؤ�ش�شة 
عليه: حممد علي حممد املطريي. فندق �ضن �ضاين لل�ضقق الفندقية  طريق 2427 اجلفري. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره -/250 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 9/11708/201/02 
تبليغ باحل�سور

اإدارة  – ب�شام عبيدات -  ال�شيارات. بوا�شطة وكيلها املحامي  لتاأجري  املدعي: �شركة لوك�شري 
املحاكم. املدعى عليه: عمار ح�ضن عبا�س رم�ضان قمرب-830103031. �شقة 12 مبنى 1323 
طريق 3328 جممع 333  اأم احل�ضم. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/240 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة  يوم الأحد 

2014/12/28 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 8/8275/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة  ايدلينك القاب�ضة بوا�ضطة املحامي عي�ضى بور�ضيد. اإدارة املحاكم. املدعى عليها: 
خدمات ترميك الكهربائية. مبنى 27 طريق 336 مدينة املنامة  جممع 315. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 4343/500 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/12/28 لنظر الدعوى – ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 2/8300/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة اأبتيميوم بوا�ضطة املحامي طارق �ضالح العوجان. اإدارة املحاكم. املدعى عليها: 
�شركة ادمما ن�س ميديا. مبنى 354طريق 59 جممع 307 املنامة. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

690 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/12/28 الإثنني لنظر الدعوى – ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 4/10529/2014/02
تبليغ باحل�سور

املحاكم.  اإدارة  املدفعي.   �شو�شن  ممثلها  بوا�شطة  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 



110
العدد: 3190 - الخميس 1 يناير 2015

املدعى عليه: ملينيوم للمقاولت. �شقة 11 مبنى اأ282 طريق 328 جممع 357 الربهامة. �شفة 
الدعوى طلب مبلغ قدره 465/592 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2014/12/29لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 2/02769/2014/02

تبليغ باحل�سور
– ادارة  املحامني  مكتب  �شرحان.  جا�شم  املحامي  وكيلها  اجلعفرية  الوقاف  اإدارة  املدعية/ 
املحاكم. املدعى عليها/ اأمينة يو�ضف حممد العرادي. منزل 674 ممر 4230 جممع 242. �شفة 
الدعوى 1- احلكم باإلزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ قدره -/2800 دينار مع اإلزامة 
بالفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام والر�شوم و مقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأحد 2014/12/28 لنظر الدعوى، ليعلم.           

قا�سي املحكمة املدنية ال�سغرى الرابعة
رقم الدعوى 1/12128/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: اأحمد عبداهلل علي �ضالح ال�ضبع. مبنى 3643 طريق 2188 جممع 721. املدعى عليها: 
�شركة الكرتولند  لاللكرتونيات. مبنى 617 طريق 77 جممع 729 جرداب. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره -/1750 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/8434/2014/02     
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة ت�شهيالت للخدمات العقارية. بوا�شطة املحامية – اإلهام علي ح�شن – املحاكم 
23 مبنى 2301 طريق 1013 جممع  املدعى عليه: خالد اأحمد حممد عبدالرزاق ال�ضيخ. �ضقة 

810 مدينة عي�ضى. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  -/1050 دينارًا وامل�شروفات.     
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء  
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2014/12/30 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/4192/2014/02   
تبليغ باحل�سور

املدعي: عبداحلميد علي اأحمد بوكنان. بوا�شطة وكيله املحامي – عبداهلل ال�شكران – املحاكم 
  187 907  جممع  �شارع    309 مبنى    103 �شقة  العاملة.  لالأيدي  ال�شقر  مركز  عليه:  املدعى 

ال�ضلمانية. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/950 دينارًا مع الر�شوم. 
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء  

2014/12/30 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/14466/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: موؤ�ض�ضة يو�ضف ن�ضر اهلل زين العابدين بوا�ضطة املحامي  حممد الوطني. اإدارة املحاكم 
املدعى عليه: �ضالح عبدالكرمي �ضالح العمريي. مبنى 162 طريق 18 جممع318 احلورة. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/900 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/30 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/11731/2014/02
تبليغ باحل�سور

– مكتب  ح�شاين  عبداهلل  – فريد  املحامي  بوا�شطة  التجارية.  اأنعام  رحمة  موؤ�ش�شة  املدعية: 
املحامني املحاكم. املدعى عليهم: 1. �شركة اأت�ش�س ت�شتيناد. مبنى 143  طريق 320  جممع 307  
و�شط املنامة. 2- �شواميناثان راجناناثان – يحمل بطاقة هوية 700831517 جواز �شفر رقم 
j. �شقة 34  مبنى 600 طريق 1807  املنامة 318. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره   5369311

2290/300 دينارًا مع امل�شروفات.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/21  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 6/7631/2014/02
تبليغ باحل�سور

اأحمد  – �شالح  املحامي  بوا�ضطة  واأولده.  املاجد  حممد  ال�ضيد  جميد  ال�ضيد  �ضركة  املدعية: 
�ضعيد علي �ضالح   املدعى عليه: ح�ضني عبدالر�ضول  املحاكم.  – اإدارة  املحامني  املدفع  مكتب 
830508384. منزل 26 مدخل 154 �شارع 18 جممع 506 جنو�ضان. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره -/1750  دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/30 لنظر الدعوى – ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/10467/2014/02 
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. بوا�شطة املحاميان- �شو�شن جعفر علي  املدفعي وعلي 
�شركة �شقر  املدعى عليها:  املحاكم.  – اإدارة  املحامني  – مكتب  الأحمد  فا�شل علي  عبداهلل 
البادية للم�شاعد �شجل جتاري 78502-2. �شقة 12 مبنى 428  طريق 4423  جمممع 644. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 460/567 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/18 لنظر الدعوى – ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 3/03038/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  فوده   عو�س  املحامي  بوا�شطة  احلربي.  عبداهلل  نايف  املدعية: 
اأحمد جمعه �ضالح ال�ضهو – 830114149. مبنى 253  �شارع 87 جممع 910 الرفاع ال�شرقي. 
�ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/2500  دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2015/1/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 7/10570/2014/02     

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة مهام العاملية – )مهامكو( �س.�س.و. بوا�شطة املحامية – هدى �شعد – مكتب 
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املحامني – اإدارة املحاكم. املدعى عليه: حممد علي اأحمد علي – 640038360. فيال 2460    
طريق 4269 جممع 742 عايل. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/358  دينارًا وامل�شروفات.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  
2015/1/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى: 1/9780/2014/02    

تبليغ باحل�سور
املدعي: موؤ�ش�شة األيت لتاأجري ال�شيارات – �شجل جتاري رقم 62205. بوا�شطة املحامي – علي 
 .850932130 Nina Riccie Larano Sancon :اجلبل - مكتب املحامني – املحاكم. املدعى عليه
دينارًا   149 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �ضفة  لزجن.   360 جممع   66 طريق    52 مبنى   22 �شقة 

وامل�شروفات.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/18 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى  9/5925/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ من�شور عبداهلل القطان. بوا�شطة وكيله املحامي – علي عياد – املحاكم. املدعى عليه: 
خليل اإبراهيم اأمان. منزل 1547  �شارع 1229  جممع 412  الديه. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره -/480 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/18  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية  الرابعة 

رقم الدعوى 4/10529/2014/02
تبليغ باحل�سور

املحاكم.  اإدارة  املدفعي.  �شو�شن  ممثلها  بوا�شطة  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
املدعى عليها: ملينيوم للمقاولت. �شقة 11 مبنى اأ282 طريق 328 جممع 357 الربهامة. �شفة 

الدعوى طلب مبلغ قدره 465/592 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
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اخلمي�س 2014/11/27 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 8/12682/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: ليلى ال�ضيد علي ها�ضم كاظم بوا�ضطة املحامي حممد احل�ضيني. اإدارة املحاكم. املدعى 
عليها: ماريا روز ايدن توماجان. فيال 3797 طريق 371 جممع 1203. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره -/1900 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/9 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 6/15325/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: اإبراهيم خمي�س اأحمد بوا�شطة وكيله املحامي ح�شن اإ�شماعيل. اإدارة املحاكم. املدعى 
193 طريق 328 جممع 358. �شفة الدعوى: طلب  عليها: �ضركة هاين  قروب القاب�ضة. مبنى 

مبلغ قدره 1133/350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2014/11/26 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 3/3377/2014/02
تبليغ باحل�سور

ال�شرقي.  الرفاع   909 جممع   996 طريق  مبنى2601  ال�ضندي.  حمد  عبداهلل  حممد  املدعي: 
املدعى عليه: NOURAN BT IDRIS IDRIS JUHAM. جمهولة العنوان. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره -/1150 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/11/30 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 7/12061/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة املتو�شط واخلليج للتامني واعادة التاأمني بوا�شطة املحامي اأحمد الذكري. اإدارة 
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مبلغ  الدعوى: طلب  العنوان. �ضفة  عليه: عبد عواد اخللف اجلديع. جمهول  املدعى  املحاكم. 
قدره 1800 دينارمع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
2014/11/27 لنظر الدعوى - ليعلم

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 9/12356/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: زايد را�ضد عبداهلل الزياين بوا�ضطة املحامية ر�ضا حممد. اإدارة املحاكم. املدعى عليه 
امفون �ضوانونغ. �ضقة A20 مبنى 443 طريق 813 جممع 308 الق�ضيبية. �ضفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره -/812 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/11/27 لنظر الدعوى - ليعلم
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/15144/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ عبد الأمري اأحمد عبداهلل م�شباح. مبنى 1320 طريق 420 جممع 1204 مدينة حمد 
املدعى عليها/ مرامي لالأيدي العاملة. �ضقة 83 مبنى 281 طريق 330 جممع 308 املنامة. �شفة 
الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغًا قدره -/600 دينار مع اإلزامها 

بالر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/11/30م لنظر الدعوى، ليعلم.          
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/15340/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ �شادق ح�شن �شلمان وكيله املحامي جا�شم �شرحان. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
باإلزام  احلكم   -1 الدعوى/  �شفة  الوكيل.  بوا�شطة  للتاأمني.  �شوليدرتي  �شركة  عليها/  املدعى 
املدعى عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ قدره -/882 دينارًا مع اإلزامها بالفائدة القانونية واإلزامه 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
الثالثاء 2014/11/25م لنظر الدعوى، ليعلم.          

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 2/12724/2013/02

تبليغ باحل�سور
عليه  املدعى  املحاكم.  اإدارة  �ضعد.  بوا�ضطة هدى  ال�ضاعي  اأحمد  �ضالح  املرحوم  ورثة  املدعي: 
رو�شن كجواها. �شقة 21 مبنى 1837 طريق 4047 جممع 340 اجلفري. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره -/2090 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/9 لنظر الدعوى – ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/10938/2013/02 
تبليغ باحل�سور

املدعي: �شركة اجلابرية لإدارة الفنادق. بوا�شطة وكيلتها املحامية هدى �شعد – مكتب املحامني 
اإدارة املحاكم. املدعى عليه: فاتن زريف �ضامل. جمهولة العنوان. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

1635/035 دينارًا. 
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2014/12/24 مت اعادة الدعوى للمرافعة. 
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 3/17280/2014/02 
تبليغ باحل�سور

املدعي: ح�شن علي مدن عبداهلل الطيف. مبنى 2587 طريق 2966 جممع 729 جرداب. املدعى 
عليها: Liwana urbano albino. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة  للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2014/12/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 3/6182/2014/02 

تبليغ باحل�سور
 910 مبنى 1399  طريق 1032  جممع   .700705988 الكعبي  �ضلهام  عي�ضى  املــدعي: حممد 
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الرفاع الغربي. املدعى عليها: SHEWAYE MEKONNEN MIDEKSA – 921019882 العنوان: 
مبنى 1399  طريق 1032  جممع 910 الرفاع الغربي.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2014/12/28 لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 9/18083/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية/ �ضركة زين  بوا�ضطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
املدعى عليها / �شمارا عبداحلميد جمد  �شليمان. �شقة1 مبنى 2197 طريق 358 جممع 203. 
265/808 دينارًا مع  �ضفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن توؤدي للمدعي مبلغ قدره 

اإلزامها بالفائدة القانونية واإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

اخلمي�س 2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.          
قا�سي املحكمة املدنية ال�سغرى الرابعة

رقم الدعوى 9/16446/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين بوا�ضطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
املدعى عليه/ �شرور عبداهلل �شرور. �شقة1 مبنى 22323 طريق 1013 جممع 810. �شفة الدعوى 
احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 91/516 دينارًا مع اإلزامها بالفائدة 

القانونية واإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.          
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 5/18167/2014/02 
تبليغ باحل�سور

املدعي: الهيئة العامة للتامني الجتماعي  وميثلها �ضو�ضن املدفعي. اإدارة املحاكم. املدعى عليها: 
�ضركة اأبراج اأول للمقاولت الديكور. مبنى اأ1543 طريق 5228 جممع 952 ع�شكر – را�س زويد.

يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
اخلمي�س 2014/12/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 8/19891/2014/02 
تبليغ باحل�سور

املدعي: حمد خليفة حمد ال خليفه وغريه بوا�شطة املحامي خليل اأديب. اإدارة املحاكم. املدعى 
عليها: خديجة  خري. �شقة 42 مبنى رانيا بالزا �شناب�س مبنى 977 �شارع 5121 جممع 351. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ. 
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الرابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

اخلمي�س 2014/12/25 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/10235/2013/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  عبداملجيد.  فاطمة  املحامي  بوا�شطة  غرناطة  عقارات  املدعية: 
حممد عبدالرحمن را�ضد ح�ضن الزايد. �ضقة 11 مبنى 1664 طريق 2144 جدعلي  جممع 721. 
�ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/1280 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2014/12/28 لنظر الدعوى – ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 6/15325/2014/02

تبليغ باحل�ضور
املدعي: اإبراهيم خمي�س اأحمد بوا�شطة وكيله املحامي ح�شن اإ�شماعيل. اإدارة املحاكم. املدعى 
عليها: �ضركة هاين  قروب القاب�ضه. مبنى 193 طريق 328 جممع 358. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره 1133/350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/12/28 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/11708/201/02 
تبليغ باحل�سور

اإدارة  – ب�شام عبيدات -  املدعية: �شركة لوك�شري لتاأجري ال�شيارات. بوا�شطة وكيلها املحامي 
املحاكم. املدعى عليه: عمار ح�ضن عبا�س رم�ضان قمرب -830103031. �شقة 12 مبنى 1323 
طريق 3328 جممع 333  اأم احل�ضم. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/240 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2014/12/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 8/8275/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �ضركة ايدلينك القاب�ضة بوا�ضطة املحامي عي�ضى بور�ضيد. اإدارة املحاكم. املدعى عليها: 
خدمات ترميك الكهربائية. مبنى 27 طريق 336 مدينة املنامة  جممع 315. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 4343/500 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/12/28لنظر الدعوى –ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 2/8300/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة اأبتيميوم بوا�ضطة املحامي  طارق  �ضالح العوجان. اإدارة املحاكم. املدعى عليها: 
�شركة ادمما ن�س ميديا. مبنى 354طريق 59 جممع 307 املنامة. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

-/690 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/12/28لنظر الدعوى – ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 4/10529/2014/02
تبليغ باحل�سور

املحاكم.  اإدارة  املدفعي.  �شو�شن  ممثلها  بوا�شطة  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
املدعى عليها: ملينيوم للمقاولت. �شقة 11 مبنى اأ282 طريق 328 جممع 357 الربهامة. �شفة 

الدعوى طلب مبلغ قدره 465/592 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/29لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 9/15144/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ عبد الأمري اأحمد عبداهلل م�شباح. مبنى 1320 طريق 420 جممع 1204 مدينة حمد 
املدعى عليها/ مرامي لالأيدي العاملة. �ضقة 83 مبنى 281 طريق 330 جممع 308 املنامة. �شفة 
الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغًا قدره -/600 دينار مع اإلزامها 

بالر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/11/30م لنظر الدعوى، ليعلم.          
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 5/19822/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين. بوا�ضطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
املدعى عليه/ جالل حممد عبدال�ضمد. �ضفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه بان توؤدي 
للمدعي مبلغ قدره 466/526 دينارًا مع اإلزامها بالفائدة القانونية واإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.          
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 6/15325/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: اإبراهيم خمي�س اأحمد بوا�شطة وكيله املحامي ح�شن اإ�شماعيل. اإدارة املحاكم. املدعى 
عليها: �ضركة هاين قروب القاب�ضه. مبنى 193 طريق 328 جممع 358. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1133/350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/12/28 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/10467/2014/02 
تبليغ باحل�سور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. بوا�شطة املحاميان- �شو�شن جعفر علي  املدفعي وعلي 
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�شركة �شقر  املدعى عليها:  املحاكم.  – اإدارة  املحامني  – مكتب  الأحمد  فا�شل علي  عبداهلل 
للم�شاعد �شجل جتاري 78502-2. �شقة 12 مبنى 428  طريق 4423  جمممع 644.  البادية 
�ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 460/567 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكو باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2015/1/18لنظر الدعوى – ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 3/3038/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  فوده   عو�س  املحامي  بوا�شطة  احلربي.  عبداهلل  نايف  املدعية: 
اأحمد جمعة �ضالح ال�ضهو – 830114149. مبنى 253  �شارع 87 جممع 910 الرفاع ال�شرقي. 
�ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/2500  دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2015/1/18لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 9/98899/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية/ �ضركة فيفا البحرين. بوا�ضطة املحامي/عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليه: 
muhammad ismail. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 262/639 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/9911/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/  �ضركة فيفا البحرين. بوا�ضطة املحامي/ عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليه 
muhammad sajjad. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  301/460 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني   يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 9/8646/2014/02
تبليغ باحل�سور

للتجارة              رنا  عليها/  املدعى  املحاكم.  عبا�س  ح�شن  املحامي/  بوا�شطة  يتلكو.  �شركة  املدعية/ 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   30055/454 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �ضفة 

املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 4/11566/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة املحامية/ �شناء بوحمود املحاكم. املدعى عليه/ ح�شن 
عي�ضى علي غامن. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 93/677 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الإثنني 2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 4/11213/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة املحامية /زينب �شبت املحاكم. املدعى عليه/ �شلطان 
علي بوعالي. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 198/500 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 6/11288/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة املحامية/ زينب �شبت املحاكم. املدعى عليه/علي ح�شن 
اإبراهيم الن�ضاري. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  195/686 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 7/11606/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. بوا�ضطة املحامية/ زينب �ضبت املحاكم. املدعى عليه/ حممد 
علي �ضاطع مغربي. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  225/194 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 7/11444/2014/02
تبليغ باحل�سور

 joby عليه/  املدعى  املحاكم.  �شبت  زينب  املحامية/  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
cirathilattu george. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 453/548 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني  

2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/9426/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. بوا�ضطة املحامية/ عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليه 
hidaya atullah khan. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 273/838 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 9/9960/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. بوا�ضطة املحامية/عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليه 
مع  دينارًا   281/559 قدره   مبلغ  طلب  الدعوى  �ضفة   .vineh kumar kochupurayil vijayan

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 6/9699/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. بوا�ضطة املحامية/عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليه/
الر�شوم  مع  دينارًا   366/643 قدره   مبلغ  طلب  الدعوى  �ضفة  اخلاجة.  عبداهلل  حممود  علي 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/9448/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. بوا�ضطة املحامية/عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليه/
353/714 دينارًا مع الر�شوم  aesh maduranga balasooriya. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني   يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/9393/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. بوا�ضطة املحامية/عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليه  
الر�شوم  مع  دنانري   110/529 قدره   مبلغ  طلب  الدعوى/  �ضفة  يو�ضف.  حممد  �ضيف  حممد 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/7470/2013/02

تبليغ باحل�سور
املدعيان: عبدالغني مهدي مهدي. حممد عبدالغني مهدي. بوا�ضطة وكيلتهما/ حمامية فاطمة 
احلواج اإدارة املحاكم. املدعى عليه: عبداحلميد حممد علي مرتوك عن نف�ضه و ب�ضفته �ضاحب 
�شفة  العنوان.  جمهول   .)  2-51777( ال�شيارات  تاأجري  و  ال�شياحة  و  لل�شفر  الهديل  موؤ�ش�شة 

الدعوى طلب مبلغ قدره -/2732 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/2/15   لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 2/15364/2013/02
تبليغ باحل�سور

 MADHU بوا�شطة وكيله. املدعى عليه  النم�شان.  اأحمد  امل�شرق وكيله املحامي/  املدعي: بنك 
MADHAVAN – 650216504. �شقة 11 مبنى 203  طريق 1204 جممع 3012. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 4465/400 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/2/15 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/9711/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. بوا�ضطة املحامي/عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليه 
gloiosa bibe racelis. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 257/589 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2015/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 3/9003/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  املحاكم.  التويجري  عبدالكرمي  املحامي/  بوا�ضطة  البحرين.  زين  �ضركة  املدعية/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   292/166 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �ضفة   .joann bauista antonio عليه 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأربعاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/9263/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى  املحاكم.  التويجري  املحامي/عبدالكرمي  بوا�ضطة  البحرين.  زين  �ضركة  املدعية/ 
عليه قا�ضم علي عبداهلل اأحمد. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 264/880 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/8838/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه/  املدعى  املحاكم.  بوحمود  �شناء  املحامية/  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
باجنو حونزالو او�ضكوريدو ا�ضن�س. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 92/660 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/8826/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه/  املدعى  املحاكم.  بوحمود  �شناء  املحامية/  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
حممد �ضليمان حممد اأبول ك�ضم. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 89/218 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/8031/2014/02

تبليغ باحل�سور
اأ�ضرف  عليه/  املدعى  املحاكم.  خلف  رمي  املحامية/  بوا�ضطة  البحرين.  فيفا  �ضركة  املدعية/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   223/500 قدره   مبلغ  طلب  الدعوى/  �ضفة  ابوعا�ضري.  عبدالكرمي  �ضالح 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 4/8330/2014/02
تبليغ باحل�سور

اإبراهيم  عليه/  املدعى  املحاكم.  املحامية/ رمي خلف  بوا�ضطة  البحرين  فيفا  �ضركة  املدعية/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   175/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �ضفة  علي.  بن  احلاج  حممد  ح�ضن 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/8243/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. بوا�ضطة املحامي/عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليه 
sanosh jacob. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  213/246 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/4/15 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 6/8231/2014/02
تبليغ باحل�سور

 chetan/املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة املحامي/ نبيلة املاجد املحاكم. املدعى عليه
raghunath kholkar. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 331/380 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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الإثنني   يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 1/8063/2014/02

تبليغ باحل�سور
التويجرياملحاكم. املدعى عليه/ بوا�ضطة املحامي/عبدالكرمي  البحرين.  املدعية/ �ضركة زين 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   513/487 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �ضفة   .joseph antony

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/4/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 2/9141/2014/02
تبليغ باحل�سور

زينب  عليه/  املدعى  املحاكم.  التويجري  املحامي/عبدالكرمي  بوا�ضطة  بتلكو.  �ضركة  املدعية/ 
اأحمد من�ضور. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  56/050 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأربعاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/5/6 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/8289/2014/02
تبليغ باحل�سور

 shawqi /املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة املحاميه/ نبيلة املاجد املحاكم. املدعى عليه
وامل�شاريف  الر�شوم  دنانري مع   509/865 مبلغ قدره   الدعوى/ طلب  isa tuki almana. �ضفة 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء  2015/5/6 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 4/8084/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة املحاميه /نبيلة املاجد املحاكم. املدعى عليه/ مريزا 
حممد اإبراهيم علي. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  464/325 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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الأربعاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الثامنة  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/5/6 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/8062/2014/02

تبليغ باحل�سور
 sirley/عليه املدعى  املحاكم.  املاجد  نبيلة  املحاميه/  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
gunardana. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  388/541 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء  

2015/5/6 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/9658/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة بتلكوالبحرين. بوا�شطة املحامية/ جميلة علي �شلمان املحاكم. املدعى عليها/ 
اي بي �ضي للت�ضويق ل�ضاحبها يا�ضر حممود فقيهي. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1635/500 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء  

2015/5/6 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 6/9654/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة بتلكوالبحرين. بوا�شطة املحاميه/ جميلة علي �شلمان املحاكم. املدعى عليه/ 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �ضفة  ال�ضهراين.  �ضعد  عائ�س  طالل  ل�ضاحبه  ال�ضهراين  مطعم 

1784/110 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء  

2015/5/6 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 8/11208/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه   املدعى  وكيلتها.  بوا�شطة  �شبت.  زينب  املحامية/  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
�شادق م�شعد عبدالرب 660707950. مبنى 258 �شارع 805 جممع 908. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 181/220 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/04/13 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
رقم الدعوى 7/9905/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �ضركة فيفا البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
HASEEB IQBAL 900920076. مبنى 2300 طريق 8544 جممع 985. �شفة الدعوى:  عليه: 

طلب مبلغ قدره  285/753 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 1/9326/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعى عليها:  وكيلها.  بوا�ضطة  التويجري.  املحامي/ عبدالكرمي  وكيلها  بتلكو  املدعيــة: �ضركة 
safety First Co. W.L.L 81473. �شقة 15 مبنى 48 طريق 359 جممع 213. �شفة الدعوى طلب 

مبلغ قدره  280/236 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 9/8072/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
الدعوى  820602310. مبنى 1164 طريق 3322 جممع 333. �شفة  اأحمد  اأحمد  عليه: حممد 

طلب مبلغ قدره 372/595 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
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رقم الدعوى 5/11879/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ �شناء بوحمود. بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه: 
مبارك حممد مبارك اأحمد التميمي 790405563. �شقة 22 مبنى 718 طريق 2018 جممع 321 
�ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 414/583 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
رقم الدعوى 9/11569/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ �شناء بوحمود. بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه:  
�شقة 22 مبنى 1660 طريق 1532 جممع 815  اأحمد ح�شن 891104313.  �شلمان ح�شن  علي 
�ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 204/614 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
رقم الدعوى 8/11404/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه  املدعى  وكيلتها.  بوا�شطة  يبت.  زينب  املحامية/  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
 .318 �شارع 1846 جممع  مبنى 2354   11 �شقة   .631129766 GLICERIO JR B RICARDO

�ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 178/493 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 1/10170/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه   املدعى  وكيلتها.  بوا�شطة  املاجد.  نبيلة  املحامية/  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
عبداهلل اإ�شماعيل اأحمد القتان 760300461. مبنى 260 طريق 717 جممع 107. �شفة الدعوى 

طلب مبلغ قدره  651/746 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
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2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 4/10157/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  وكيلها.  بوا�ضطة  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  وكيلها  بتلكو  �ضركة  املدعية: 
Muhammad Tariq 770165800. مبنى 1912 طريق 5126 جممع 951. �شفة الدعوى  طلب 

مبلغ قدره  119/914 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 5/10148/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  وكيلها.  بوا�ضطة  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  وكيلها  بتلكو  �ضركة  املدعية: 
�شفة   .933 جممع   2730 طريق   1087 مبنى   .840805683 فهد  و�ضيم  حممد  اأحمد  في�ضل 

الدعوى طلب مبلغ قدره  378/253 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 9/10048/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
عليه: CONCHITA QUINTANA DE JESUS 741202883. مبنى 161 طريق 77 جممع 721. 
�ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره  212/740 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
رقم الدعوى 6/10061/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
عليه: مهناز اإ�شماعيل اإبراهيم ح�شن 731205090. �شقة 419 مبنى 1472 طريق 1950 جممع 
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408. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره  280/793 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
رقم الدعوى 7/8270/2014/02

تبليغ باحل�سور
عليه  املدعى  وكيلتها.  بوا�ضطة  خلف.  رمي  املحامية/  وكيلتها  البحرين  فيفا  �ضركة  املدعيــة: 
ماركوي�س جريود دال�س 890918449. مبنى 1 �شارع اجلفري جممع 342. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره  178/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 4/8263/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  وكيلتها.  بوا�ضطة  خلف.  رمي  املحامية/  وكيلتها  البحرين  فيفا  �ضركة  املدعية: 
ليوبولد لويد ليلي 740931628. مبنى 1 �شارع اجلفري جممع 342. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره  180/100 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 9/7965/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  وكيلتها.  بوا�شطة  املاجد.  نبيلة  املحامية/  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
يا�شر حبيب يا�شر 850456282. مبنى 142 طريق 330 جممع 304. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره  304/450 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
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رقم الدعوى 4/7923/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
جممع   1910 طريق   312 مبنى   12 �شقة   .761100326  AMIS JAY ANTI DHANAK عليه: 
اأتعاب  157/500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  319. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره  

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 9/7903/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعيــة: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
عليه: JADE ANN LIBRADA 800832264. مبنى 109 طريق 372 جممع 304. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ قدره  178/264 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 2/7809/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
عليه: عبداهلل حممد عبداهلل مرزوق 891105395. �شقة 1 مبنى 171 طريق 3403 جممع 634. 
�ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 122/388 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/04/13  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
رقم الدعوى 4/10384/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
عليه: عبدالنبي علوي ال�شيد مهدي 680050175. مبنى 916 طريق 7947 جممع 479. �شفة 
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الدعوى: طلب مبلغ قدره  112/764 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/05/4  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 5/10389/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
عليه: حمد مبارك �شعد الغنيم 810804930. مبنى 465 طريق 417 جممع 904. �شفة الدعوى 

طلب مبلغ قدره  190/061 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/05/4  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 9/10381/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
عليه: وحيد را�ضد حممد جا�ضم الدو�ضري 630306729. �شقة 12 مبنى 663 طريق 2115 جممع 
221. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره  107/930 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/05/4  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 5/10280/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعيــة: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
اإبراهيم �شلمان 880108231. مبنى 2035 طريق 2727 جممع 927. �شفة  اأحمد  عليه: ميثم 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 314/627 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/05/4  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
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رقم الدعوى 4/11082/2014/02
تبليغ باحل�سور

 Nuha املدعية: �ضركة بتلكو وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى عليه
الدعوى:  Radhi Abdulla Omran 750604468. مبنى 1337 طريق 6126 جممع 361. �شفة 

طلب مبلغ قدره  314/627 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/05/4  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 8/10270/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  وكيلها.  بوا�ضطة  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  وكيلها  بتلكو  �ضركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  5 منزل 587 طريق 3133 جممع 431. �شفة  �شقة  اأحمد ظافر 920207880. 

مبلغ قدره  176/967 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/05/4  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 9/6452/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
اإ�شماعيل مال اهلل �شلطان امان 800600606. �شقة 11 مبنى 256 طريق 1413 جممع  عليه: 
اأتعاب  142/193 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل  412. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/05/6  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 5/9470/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
عليه: SHAIKA NILAKSHI SAMARANAYAKA 840169477. مبنى 439 طريق 507 جممع 
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اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   86/981 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �ضفة   .305
املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 
2015/05/6  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 4/10482/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
�شفة   .809 جممع   908 طريق   246 مبنى   .941017796 اأحمد   ها�شم  عبداهلل  رفيع  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ قدره  115/828 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/05/6  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 9/10476/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
�شفة   .320 جممع   2018 طريق   602 مبنى   13 �شقة   .770314414  hanan ghizlane عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ قدره  125/287 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/05/6  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 2/10192/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
عليه: �شالم جا�شم عبداهلل 760508291. مبنى 35 طريق 30 جممع 432. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 115/567 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/05/6  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
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رقم الدعوى 9/9465/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  وكيلتها.  بوا�شطة  املاجد.  نبيلة  املحامية/  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
MUHAMMED MADATHIL 831236140. �شقة 12 مبنى 310 طريق 206 جممع 302 

�ضفة الدعوى: طلب مبلغ قدره  63/065 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/05/6  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 2/11441/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة املحامية/ زينب �شبت املحاكم. املدعى عليها/ فاطمة 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   453/892 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �ضفة  علي.  عي�ضى  علي 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/5/10 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/11362/2014/02
تبليغ باحل�سور

بوا�شطة املحامية/ زينب �شبت املحاكم. املدعى عليه/ علوي  البحرين.  املدعية/  �شركة زين 
اأ�ضعد �ضرف الوداعي. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 356/326 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.     
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة  للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/5/10 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/11054/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. بوا�ضطة املحامي/ عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليها:  
رقية ماجد طرار �ضعود. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 118/867 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة  للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2015/5/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/10369/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية/ �ضركة زين البحرين. بوا�ضطة املحامي/ عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليه:  
اأن�س ال�ضيد علي ما�ضي. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 135/855 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/5/10 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 4/9865/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. بوا�ضطة املحامي/ عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليه: 
جعفر �ضيكاراين فالبو. �ضفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 332/048 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة  للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/5/10 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 9/10283/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية/ �ضركة زين البحرين. بوا�ضطة املحامي/ عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى عليه: 
مع  دنانري   103/996 قدره   مبلغ  طلب  الدعوى/  �ضفة  عبداهلل.  عبداحلميد  عبداهلل  عادل 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة  للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/5/10 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 6/11375/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة فيفا البحرين وكيلتها املحامية/ رمي خلف. بوا�ضطة وكيلتها. املدعى عليه: وليد 
اأحمد ال�شافعي 740437844. �شقة 14 مبنى 113 طريق 2 جممع 1006. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره  -/189 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/03/11  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 7/9838/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
عليه: ح�ضن حممد �ضالح حممد 690302991. مبنى 718 طريق 920 جممع 309. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ قدره  171/069 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/05/10  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 9/9837/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
�شفة   .624 جممع   2459 طريق   1899 مبنى   .640058329 عبداهلل  عبدعلي  اإبراهيم  عليه: 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 168/478 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/05/10  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 6/9413/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعيــة: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
عليه: م�ضطفى علي حممد بو�ضرار 830106758. مبنى 4346 طريق 1230 جممع 812. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره  185/323 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2015/05/10  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
رقم الدعوى 9/9383/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
الدعوى  �شقة 11 مبنى 208 طريق 212. �شفة  اأحمد عامود 881008451.  عليه: هاين جابر 

طلب مبلغ قدره 233/325 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/05/10  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 6/9346/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعية: �ضركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�ضطة وكيلها. املدعى 
النا�شر 870308220. مبنى 1332 طريق 3338 جممع 633. �شفة  عليه: عبداهلل حميد علي 

الدعوى: طلب مبلغ قدره  227/519 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/05/10  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 9/11538/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليها:  املدعى  وكيلها.  بوا�ضطة  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  وكيلها  بتلكو  �ضركة  املدعية: 
880203161. مبنى 1645 طريق 4435 جممع 244. �شفة  يو�ضف عبداهلل حممد هالل  نورة 

الدعوى طلب مبلغ قدره  87/505 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/05/10  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
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رقم الدعوى 3/15447/2014/02
تبليغ باحل�سور

وكيالها   بوا�شطة  �شويطر.  ومي  ال�شيد  نواف  املحامي/  وكيلها  للتنمية  البحرين  بنك  املدعي: 
�شفة   .335 338 جممع  265 طريق  مبنى   .63745-2 �س.ت  وير  اأويل  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ قدره  4408/250 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الثالثاء 2015/04/14  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 2/15375/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: البنك الهلي املتحد وكيله املحامي/ عي�شى اإبراهيم. بوا�شطة وكيله. املدعى عليه: اكرب 
نظري ال�شالم 750115068. مبنى 826 �شارع احلو�س اجلاف  جممع 28. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره  850/473 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/04/14  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 4/14340/2014/02
تبليغ باحل�سور

عليه:  املدعى  وكيله.  بوا�شطة  اإبراهيم.  عي�شى  املحامي/  وكيله  املتحد  الهلي  البنك  املدعي: 
بايجو ناداكال بالن 720511860. مبنى 198 طريق 4904   جممع 949. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 458/715 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/04/14  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 2/12847/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: �شركة كريدي مك�س وكيلتها املحامية/ نبيلة املاجد. بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه: زياد 
�شقة 61 مبنى 1283 طريق 4026   جممع 340. �شفة   .771131666 املعايطة  حممد جويعد 

الدعوى: طلب مبلغ قدره  2245/289 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2015/03/3  لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  
رقم الدعوى 9/16058/2014/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: �شركة التكافل الدولية وكيلتها املحامية/ لولوة العو�شي. بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه: 
نا�شر مهدي علي 761107150. منزل 1403 طريق 840   جممع 308. �ضفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره  1943/540 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/04/14  لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة ال�سغرى املدنية ال�سابعة  

رقم الدعوى 9/4350/2013/14
تبليغ باحل�ضور

791002675. جن�شيتها: بحرينية.  ال�ضخ�ضي:  اإبراهيم عبداهلل. رقمها  املدعية: عبري حممد 
بوا�ضطة املحامي حممد عي�ضى التاجر. املدعى عليه: مر�ضد حممد علي البلو�ضي. ورقمه املدين 
5356577. ورقم جوازه: 00125048. جن�ضيته: عماين. منزل مر�ضد بن حممد بن علي البلو�ضي 

ال�شبار - 21�شحار - �شلطة عمان. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.
اإذا مل  باأنه  املذكور  للمدعى عليه  )الدائرة اجلعفرية(  الأولى  ال�ضرعية  الكربى  املحكمة  تعلن 
يح�ضر اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�ضور جلل�ضة يـوم الأربعاء 2015/02/04، فاإن املحكمة 

�ضوف ت�ضري بحقه غيابيًا مبا يق�ضي به ال�ضرع احلنيف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية اجلعفرية الأولى  

رقم الدعوى 8/3950/2014/14
تبليغ باحل�سور

املدعية: فاطمه علي عبداهلل ح�شن بوعلي. رقمها ال�شخ�شي:  650904869. جن�شيتها: بحرينية.
�شقة 1 مبنى 754 طريق 2125 جدعلي 721. املدعى عليه: عادل خ�ضري حافظ. رقمه ال�ضخ�ضي: 

540717029. جن�شيته: عراقي. جمهول العنوان. 
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليه املذكور باأنها قد اأ�شدرت 
بتاريخ 2014/12/14م حكمًا متهيديًا وهو كالتايل: حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع  
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باإ�شدار حكمها التمهيدي باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق الإثبات القانونية 
ومنها البينة و�ضهادة ال�ضهود مبا فيها البينة ال�ضرعية الهجران وعدم الإنفاق، و�ضرحت للمدعى 

عليه النفي بذات الطرق وحددت جل�شة يوم الإثنني 2015/02/16م للتحقيق ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية اجلعفرية الأولى  

رقم الدعوى 3/4513/2014/14
تبليغ باحل�سور

جن�شيتها   .871214270 ال�ضخ�ضي:  رقمها  عبدعلي.  عبدالر�ضول   حممد  �ضابره  املدعية: 
بحرينية، مبنى 875، طريق 822، مدينة املحرق 208. املدعى عليه: علي ح�شن مكي  ح�شن. 
رقمه ال�شخ�شي: 761008594. جن�شيته: بحريني. مبنى 3246، طريق 454، �شرتة )القرية( 

604. مو�شوع الدعوى: ت�شليم وثيقة.
اإذا مل  باأنه  املذكور  للمدعى عليه  )الدائرة اجلعفرية(  الأولى  ال�ضرعية  الكربى  املحكمة  تعلن 
يح�ضر اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�ضور جلل�ضة يـوم الأربعاء 2015/02/18، فاإن املحكمة 

�ضوف ت�ضري بحقه غيابيًا مبا يق�ضي به ال�ضرع احلنيف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية اجلعفرية الأولى  

رقم الدعوى 14/ 1/5520/2014
تبليغ باحل�سور

املدعية/ هند اأحمد اأحمد ها�شم. الرقم ال�شخ�شي/ 780913450. بوا�شطة وكيلتها املحامية 
هدى �شعد – الرقم ال�شخ�شي 570708702 – العنوان برج الر�ضي�س مكتب 142،143. املدعى 
عليه/ عا�شم اأحمد عبداحلكيم اأحمد. جن�شيته/ م�شري. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى/ 

طلب الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�ضرعية ال�ضنية الثانية للمدعي عليها املذكورة باأنه اإذا مل يح�ضر اأو يعني 
2015/2/1  فاأن املحكمة �شوف ت�شري بحقه  وكيال له ينوب عنه باحل�ضور جلل�ضة  يوم الأحد 

غيابيا مبا يق�ضي به ال�ضرع احلنيف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية ال�سنية الأولى

رقم الدعوى 14/ 8/5441/2014
تبليغ باحل�سور

ال�شخ�شي/ 750208589. مبنى 1433 طريق 340  الرقم  تب�شم اقبال يو�شف.  ليلى  املدعية/ 
جممع 203 مدينة املحرق. اجلن�ضية/ باك�ضتان. املدعى عليه/ غالم م�ضطفى غالم مرت�ضى. 
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جن�شيته باك�شتان. جمهول العنوان يف باك�شتان. مو�شوع الدعوى/ التحقيق يف الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�ضرعية ال�ضنية الثانية للمدعي عليها املذكورة باأنه اإذا مل يح�ضر اأو يعني 
وكيال له ينوب عنه باحل�ضور جلل�ضة  يوم 2015/2/1  فاأن املحكمة �ضوف ت�ضري بحقه غيابيا مبا 

يق�ضي به ال�ضرع احلنيف.
قا�سي املحكمة الكربى ال�سرعية ال�سنية الأولى

رقم الدعوى 7/18717/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

�سلمان حممد اإبراهيم ال�سفار
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى �ضلمان حممد اإبراهيم ال�ضفار، 
رقمه ال�شخ�شي 310036771. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�ضة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/5 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/17351/2014/02
تبليغ باحل�سور

�شركة  عليها:  املدعى  املوؤيد.  خليل  يو�شف  �شلوى   -2 املوؤيد.  خليل  يو�شف  منى   -1 املدعيتان:  
مارينا ريف دفلومبنت العقارية �س . م . م مقفلة. �ضقة رقم 41 مبنى 2080 طريق 2825 جممع 

428 ال�شيف - مملكة البحرين. �شفـة الدعــوى: ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها اأو بوكيل 

عنها جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/19.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/22524/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى

حممد اأمني عبدالرحيم ال�سيخ
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى حممد امني عبدالرحيم ال�ضيخ 
ورقمه ال�شخ�شي 541108590. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�ضة واربعني يوما كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
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للمتوفى اأن ي�شعراملحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/1/18 لنظر الدعوى، 
ليعلم .                                                                                                                                                                                                              
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/7975/2014/02
تبليغ باحل�سور

 514 مبنى   9 �شقة  البحرين.  �شيف  �شوبا  �شركة  عليها:  املدعى  للتجارة.  نادر  �شركة  املدعية: 
�شارع 2810 جممع 328 املنامة. مو�ضوع الدعوى: اإلزام املدعى عليها مببلغ 39849/527 دينارًا 

ور�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�ضة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور مبن ميثلها او بوكيل 

عنها وذلك جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/26م.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 9/17735/2014/02
تبليغ باحل�سور

نارودين  �ضركة  عليها:  املدعى  اني�س.  بكر  ابو  هالة  و  ابوغامن  عبدالعزيز  م�ضطفى  املدعيني: 
للعقار، �شقة 1 مبنى 1210 طريق 2113 املنامة 321. مو�ضوع الدعوى: مطالبة مبلغ -/56660 

دينارًا والفوائد ور�شوم وم�شاريف الدعوى.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�ضة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�ضها او بوكيل عنها 

وذلك جلل�شة 2015/1/26م موعد نظر الدعوى، ليعلم. 
قا�سي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة

رقم الدعوى 2/13240/2014/02
اإعالن اإثبات ملكية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�ضاد�ضة باأن املدعي اإبراهيم عبدالكرمي عبداهلل البقايل 
قد اأقام هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالبا فيها احلكم بثبوت ملكيتهم 

لالأر�س  وامل�شجلة باملقدمة رقم 2003/6424 وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 2015/1/26 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 8/5266/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعي/ عي�ضى فرج ارحمه بور�ضيد وكيلته املحامية �ضاحلة عي�ضى ال بور�ضيد. مكتب املحامني 



147
العدد: 3190 - الخميس 1 يناير 2015

ادارة املحاكم. املدعى عليه/ MONOJAN PUTHIYEDATH   MEETHAL. مبنى 3181 طريق 
455 جممع 304 املنامة. �شفة الدعوى/ ديون.

الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  ال�شاد�شة  الكربى  املحكمة  تعلن 
2015/1/26م لنظر الدعوى.          

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة 
رقم الدعوى 4/9031/2013/02

تبليغ باحل�سور
عليه   املدعى  العري�س.  عبدالنبي  رباب  املحامي:  وكيله  اخلزاعي.  علي حممد  املدعي: حممد 
�ضركة بوابة امواج �س.م.ب. �ضقة 111 مبنى 1705 طريق 403 جممع 317 الدبلوما�شية. �شفـة 

الدعوى: الجراءات الوقتية والتحفظية. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�ضاد�ضة للمدعى عليه املذكور  باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    

رقم الدعوى 9/10508/2009/02
تبليغ باحل�سور

الثانية   عليها  املدعى  حممد.  اأنور  اأ�ضامة  املحامي:  وكيله  لل�ضيارات.  الكبي�ضى  �ضركة  املدعي: 
�شديقه ح�شني غلوم عبا�س. �شقة 11 مبنى 181 طريق 2507 جد حف�س 425. �شفـة الدعــوى 

ديون. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�ضاد�ضة للمدعى عليها املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    

رقم الدعوى 5/19061/2014/02
اإعالن اإثبات ملكية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي عبداهلل �شلمان را�شد �شلمان البادري 
الدعوى �شد جهاز  اأقاموا هذه  يعقوب. قد  يعقوب عبداهلل   املحامي عبداهلل  واآخرين وكيلهم 
امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالبني فيها احلكم بثبوت ملكيتهم لالأر�س وامل�شجلة باملقدمة رقم 

1964/188 وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه. وحددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 2015/1/26 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 2/15022/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

حممد عبداهلل عبدالرحمن  حممد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة املتوفى/حممد عبداهلل عبدالرحمن 
حممد، رقمه ال�ضخ�ضي 380103133. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�ضة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 

الإثنني 2015/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 9/6153/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ال�سيد ماجد اإبراهيم ماجد
اإبراهيم ماجد، رقمه  ال�ضيد ماجد  الرابعة عن فتح دعوى تركة  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 
ال�شخ�شي  150004982. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
اأنه على كل من  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعني  املحكمة خالل خم�ضة  لدى هذه  بتقدمي دعوى 
الإثنني  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  املذكور  للمتوفى  دين  يف ذمته 

2015/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 1/16485/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

حممد عثمان حممد عثمان
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة حممد عثمان حممد عثمان. الرقم 
ال�شخ�شي 370023013. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
اأنه على كل من  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعني  املحكمة خالل خم�ضة  لدى هذه  بتقدمي دعوى 
الإثنني  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  املذكور  للمتوفى  دين  يف ذمته 

2015/1/26 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 9/17628/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

اإبراهيم  حمد  عبدالعزيز  املنا�سري
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح  تركةاملتويف اإبراهيم  حمد  عبدالعزيز  املنا�ضري، 
رقمه ال�شخ�شي  560076673. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�ضة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 3/11323/2013/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

علي يو�سف اخلمريي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثالثة عن فتح دعوى تركة املتوفى علي يو�ضف اخلمريي  الرقم 
ال�شخ�شي  270103112. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
اأنه على كل من  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعني  املحكمة خالل خم�ضة  لدى هذه  بتقدمي دعوى 
اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء  يف ذمته دين للمتوفى املذكور 

2015/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 7/2453/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ABDUL HANNAN LATE LATE HAZIRIOS ULLA

 ABDUL HANNAN LATE LATE املتوفى  تركة  عن  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
HAZIRIOS ULLA، رقمه ال�شخ�شي 601222130. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي 

باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�ضة واأربعني يومًا من تاريخه، 
كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة 

جل�شة 2015/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 3/15139/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

حممد عبداهلل حممد بن رجب
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة حممد عبداهلل حممد بن رجب الرقم 
ال�شخ�شي  500107009. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�ضة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من يف 
ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2015/1/27 لنظر 

الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 7/15560/2014/02
تبليغ باحل�سور

املدعي : نا�ضر حممد جربامل�ضلم. وكيله املحامي: اأمين توفيق املوؤيد. املدعى عليه الأول: �ضركة 
اركابيتا. املدعى عليه الثاين: برنت ويليام دي جونق. املدعى عليه الثالث: ديفيد جون برلي�شون. 
املدعى عليه الرابع: ماثيو جاريلز ترينر. املدعى عليه اخلام�س: يجني يروين ديفا�س. املدعى 
– نورالدين. املدعى عليه ال�شابع:  ماثيو اليكزاندر  اإبراهيم نور الدين  عليه ال�شاد�س:  خليل 
دوهيني. املدعى عليه الثامن: ويليلم براتات مولي�شون. �شقة 801 مبنى 114 طريق 385 جممع 

304 حمافظة العا�ضمة مملكة البحرين. �ضفـة الدعــوى: ديون. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�ضاد�ضة للمدعى عليه املذكور  اأعاله باحل�ضور بنف�ضه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/27 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    

رقم الدعوى 6/19293/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
عا�سور عي�سى اإبراهيم

تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة عا�ضورعي�ضى اإبراهيم، رقمه ال�ضخ�ضي  
بتقدمي  يبادر  اأن  باأية حقوق عليه  اأو من يدعي  املذكور  للمتوفى  وارث  250005093. فعلى كل 
دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من يف ذمته دين 
للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/27 

لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 6/19259/2014/02
فتـح دعوى تركة املتوفى

حممود مكي اأحمد عي�سى الدقاق
الدقاق،  اأحمد عي�ضى  تركة حممود مكي  فتح دعوى  الرابعة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
رقمه ال�شخ�شي 830803165. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�ضة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 1/7869/2013/02
تبليغ باحل�سور

املدعي: حمد جا�شم اإبراهيم احلربي. وكيلته املحامي: نوال ح�شني. املدعى عليه: �شاكر ح�شن 
علي القوة. �شفـة الدعــوى: ديون.

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�ضاد�ضة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�ضه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/2 لنظر الدعوى.

قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى: 2/1383/2013/02

تبليغ باحل�سور
املدعي: فهد �ضامل عبداهلل  املناعي وغريه. وكليه: املحامي/ علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى 
العنوان.  جمهول  ملتد.  جمريا  مدخل:  الرابع  عليه  املدعى  مار�شال.  جون  مدخل:  الثالث  عليه 

�ضفـة الدعوى: اإلزام املدعى عليهما بدفع مبلغ قدره 15585.000دينارًا.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهما املذكورين باحل�ضور بنف�ضهما  

اأو بوكيل عنهما جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة    

رقم الدعوى 9/22420/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

عبدالعزيز را�سد اخل�سري
الرقم  اخل�ضري  را�ضد  عبدالعزيز  تركة  دعوى  فتح  عن  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي  170004902. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
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اأنه على كل من  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعني  املحكمة خالل خم�ضة  لدى هذه  بتقدمي دعوى 
الإثنني  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  املذكور  للمتوفى  دين  يف ذمته 

2015/2/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 8/19177/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

منى يعقوب عبداهلل ح�سن
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�ضاد�ضة عن فتح دعوى تركة املتوفاة منى يعقوب عبداهلل ح�ضن، 
رقمها ال�شخ�شي  570003385. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�ضة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفاة املذكورة اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/22 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى 5/22607/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

يو�سف اأحمد �سلمان حجاب
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�ضاد�ضة عن فتح دعوى تركة يو�ضف اأحمد �ضلمان حجاب ح�ضن، 
رقمه ال�شخ�شي 630115079. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�ضة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/2 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 8/20426/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى

اأحمد �سالح اأحمد البكري
البكري،  اأحمد  اأحمد �ضالح  املتوفى  تركة  فتح دعوى  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
رقمه ال�شخ�شي 771011466. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
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يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�ضة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/19 لنظر الدعوى.
قا�سي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى :9/1165/2014/01
تبليغ باحل�سور

اإدارة  العو�شي.  خليفة  اإبراهيم  عبداهلل  اأبناء  عن/  بوليتها  القا�شرين  اأموال  اإدارة  املدعية: 
– �س.ب 451. املدعى  الرابع  – الدور  – وزارة العدل وال�شئون ال�شالمية  اأموال القا�شرين 
عليها: منى �شليمان �شلمان حطاب. منزل 883 طريق 1008 جممع 2010. �شفة الدعـوى: هدم 

عقار. 
تعلن حمكمة الأمور امل�ضتعجلة الدائرة الأولى للمدعى عليها املذكورة  باأنها قد حددت جل�ضة يوم 

الأحد 2015/1/18 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�سي حمكمة المور امل�ستعجلة الدائرة الولى 


