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مر�شوم ملكي رقم )1( ل�شنة 2015
بتحديد الوزير الم�شرف على �شئون النفط والغاز و�شئون الكهرباء والماء

وبتعيين رئي�س لمجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز

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

وعلى القانون رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن مهام واخت�شا�شات الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
املن�شاأة باملر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 وتعديل بع�س اأحكام املر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 1999 

باإن�شاء �شركة نفط البحرين،
وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2005 باإن�شاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،

والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  بت�شكيل   2005 ل�شنة   )78( رقم  املر�شوم  وعلى 
وحتديد اأغرا�شها واخت�شا�شاتها، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )98( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة الكهرباء واملاء،
الوطنية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة   2009 ل�شنة   )66( رقم  امللكي  املر�شوم  وعلى 

للنفط والغاز،
وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
ر�شمنا بالآتي:

املادة الأولى
ُت�شند اإلى وزير الطاقة م�شئولية الإ�شراف على �شئون النفط والغاز و�شئون الكهرباء واملاء. 

املادة الثانية
ُيعني وزير الطاقة امل�شرف على �شئون النفط والغاز رئي�شًا ملجل�س اإدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز.

املادة الثالثة
على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
مــلك مــمــلــكــة الـبــحــرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 21 ربيع الأول 1436هـ
الموافق: 12 يـــنــــايـــــــر 2015م
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مر�شوم رقم )2( ل�شنة 2015
بتعيين رئي�س واأع�شاء في مجل�س اإدارة �شندوق العمل

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

وعلى القانون رقم )57( ل�شنة 2006 باإن�شاء �شندوق العمل، وعلى الأخ�س املادة )5( منه،
وعلى املر�شوم رقم )58( ل�شنة 2010 بتعيني رئي�س واأع�شاء يف جمل�س اإدارة �شندوق العمل،

وعلى املر�شوم رقم )52( ل�شنة 2011 بتعيني اأع�شاء يف جمل�س اإدارة �شندوق العمل،
وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
ر�شمنا بالآتي:

املادة الأولى
ُيعني يف جمل�س اإدارة �شندوق العمل كٌل من:

1- ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة                                                   رئي�شًا
2- ال�شيد خالد علي را�شد الأمني                                                         ع�شوًا
ع�شوًا 3- ال�شيد ح�شن اأمني جرار       
ع�شوًا 4- ال�شيد حممد عادل فخرو     

وتكون مدة ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات.
املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ ن�شره 
يف اجلريدة الر�شمية.

مــلك مــمــلــكــة الـبــحــرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 21 ربيع الأول 1436هـ
الموافق: 12 يـــنــــايـــــــر 2015م
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مر�شوم رقم )3( ل�شنة 2015
بتنظيم هيئة البحرين للموؤتمرات والمعار�س

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

وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2006 باإن�شاء وتنظيم هيئة البحرين للموؤمترات واملعار�س،
وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010،

وبناًء على عر�س وزير ال�شناعة والتجارة،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:
املادة الأولى

ُتنظم هيئة البحرين للموؤمترات واملعار�س على النحو الآتي:
جمل�س الإدارة ويتبعه:

- رئي�س تنفيذي بدرجة وكيل م�شاعد، وتتبعه:
1- اإدارة ت�شويق وترويج املعار�س واملوؤمترات.

2- اإدارة املوارد الب�شرية واملالية.       

املادة الثانية
اجلريدة  يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  والتجارة  ال�شناعة  وزير  على 

الر�شمية.

مــلك مــمــلــكــة الـبــحــرين
حمد بن عي�شى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتــاريــخ: 21 ربيع الأول 1436هـ
الموافق: 12 يـــنــــايـــــــر 2015م
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اأمر ملكي رقم )2( ل�شنة 2015

بتعيين م�شت�شار للمجل�س الأعلى للق�شاء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأولى

ُيعني ف�شيلة ال�شيخ اإبراهيم بن عبداللطيف ال�شعد م�شت�شارًا للمجل�س الأعلى للق�شاء.   

املادة الثانية

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

مــلك مــمــلــكــة الـبــحــرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتــاريــخ: 21 ربيع الأول 1436هـ

الموافق: 12 يـــنــــايـــــــر 2015م
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اأمر ملكي رقم )3( ل�شنة 2015

بتحديد مكافاآت رئي�شي واأع�شاء مجل�شي الأوقاف ال�شنية والجعفرية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

واجلعفرية  ال�شنية  الأوقاف  جمل�شي  تنظيم  ب�شاأن   1985 ل�شنة   )6( رقم  املر�شوم  وعلى 

واإدارتيهما وتعديالته،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأولى

حتدد مكافاآت رئي�شي واأع�شاء جمل�شي الأوقاف ال�شنية واجلعفرية مببلغ )8000 دينار( ثمانية اآلف 

دينار �شنويًا لكل منهم.   

املادة الثانية

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

مــلك مــمــلــكــة الـبــحــرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتــاريــخ: 21 ربيع الأول 1436هـ

الموافق: 12 يـــنــــايـــــــر 2015م
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وزارة العمل
قرار رقم )1( ل�شنة 2015

ب�شاأن الترخي�س باإن�شاء مركز اأورجين للتدريب
خا�شة" تدريبية  "موؤ�ش�شة 

وزير العمل:
التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،
وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 
اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرتكة يف جل�شتها رقم )125( املنعقدة بتاريخ 2014/12/2،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التدريب،

قرر الآتي:
مادة -1-

ُيرخ�س لل�شادة �شركة اأورجني لال�شت�شارات ذ.م.م واملقيدة يف ال�شجل التجاري حتت رقم 
للتدريب  اأورجني  مركز  ا�شم  حتت  والتجاري  الإداري  للتدريب  معهد  اإن�شاء  يف   )40327-1(

ذ.م.م ORIGIN TRAINING CENTER ويقيد حتت قيد رقم )1/م ت خ/2015(.

مادة -2-
على الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون التدريب تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل         
جميل بن حممد علي حميدان 

�شدر في: 16 ربيع الأول 1436هـ
المــوافـق: 7 يـــنــــــايــــــــر 2015م
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قرار رقم )2( ل�شنة  2015
باإ�شدار الالئحة الداخلية لتنظيم عمل

هيئة التخطيط والتطوير العمراني

رئي�س هيئة التخطيط والتطوير العمراني:
 2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على   الطالع  بعد 

وتعديالته،
باملر�شوم  املعدل   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بالقانون  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلي 

بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،
وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2007 باإن�شاء هيئة التخطيط والتطوير العمراين ،املعدل 

باملر�شوم رقم )42( ل�شنة 2013، وعلى الأخ�س املادتني الثامنة والتا�شعة منه،
والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 

العمراين،  
وعلى املر�شوم امللكي رقم )83( ل�شنة 2014 بت�شكيل الوزارة،

وبعد موافقة هيئة التخطيط والتطوير العمراين،
 وبناًء على عر�س الأمني العام للهيئة،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة الداخلية لتنظيم عمل هيئة التخطيط والتطوير العمراين، املرافقة 
لهذا القرار.

المادة الثانية
على الأمني العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراين تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
رئي�س هيئة التخطيط والتطوير العمراني      

وزير ال�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني
�شـدر في: 16 ربيع الأول 1436هـ

المـوافـــق: 7 يـــنـــــــايــــــر 2015م    
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الالئحة الداخلية لتنظيم 
عمل هيئة التخطيط والتطوير العمراني

تعاريف واأحكام عامة 
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املو�شحة قرين كل 
منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

العمراني  والتطوير  التخطيط  هيئة  باإن�شاء   2007 ل�شنة   )54( رقــم  المر�شوم  المر�شوم: 
وتعديالته.

الهيئة: هيئة التخطيط والتطوير العمراني.
الرئي�س: رئي�س الهيئة.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للهيئة.
الأمين العام: اأمين عام الهيئة

مادة )2(
الأهداف  حتقيق  على  وتعمل  اخت�شا�شاتها  وتبا�شر   ، املنامة  مدينة  الهيئة  مقر  يكون 

املن�شو�س عليها يف املر�شوم.

مادة )3(
اأعمالها  كافة  �شري  على  وي�شرف  الغري،  مواجهة  ويف  الق�شاء  اأمام  رئي�شها  الهيئة  ميثل 

الإدارية والفنية واملالية، وي�شدر القرارات الالزمة لذلك. 
مادة )4(

يرفع الأمني العام – بعد العر�س على الهيئة للمناق�شة وابداء الراي -  اإلى الرئي�س  تقارير 
دورية ن�شف �شنوية عن �شري العمل بالأمانة العامة وما يعرت�شها من �شعوبات وما يقرتحه من 

حلول لتفاديها.
مادة )5(

الهيئة  موظفي  من  وغريهم  العامة  الأمانة  وموظفي  العام  والأمني  الهيئة  لأع�شاء  يجوز 
امل�شاركة يف املوؤمترات والندوات ذات ال�شلة بطبيعة ن�شاط الهيئة وذلك بعد موافقة الرئي�س.

مادة )6(
تعقد الهيئة اجتماعًا عاديًا بدعوة من رئي�شها مبوجب كتاب توجهه الأمانة العامة قبل موعد 
اجلل�شة باأ�شبوع على الأقل ، ويجوز للرئي�س الدعوة لجتماع غري عادي يف اأي وقت كلما اقت�شت 
احلاجة لذلك، اأو عند ت�شلمه طلبًا كتابيًا م�شببًا من اأربعة اأع�شاء وتكون الدعوة لالجتماع يف 

هذه احلالة خالل �شبعة اأيام عمل من تاريخ الطلب.
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ويف جميع الأحوال يجب اأن يرفق بكتاب الدعوة لعقد اجتماع الهيئة جدول اأعمال الجتماع 
يف مظروف مغلق.

مادة )7(
يكون ملجل�س الهيئة اأمينا لل�شر من بني موظفي الأمانة العامة، يتولى اإعداد جدول الأعمال 
وتدوين حما�شر اجلل�شات ،على اأن يحرر لكل جل�شة من جل�شات الهيئة حم�شر يدون فيه اأ�شماء 
الأع�شاء احلا�شرين والغائبني، وموجز ملا يدور من مناق�شات ون�شو�س التو�شيات والقرارات، 

ويوقع الرئي�س واأع�شاء املجل�س على املح�شر.
مادة )8(

يعر�س جدول اأعمال اجتماعات الهيئة على الرئي�س قبل اجلل�شة العادية بوقت كاف، ويف 
اأحوال النعقاد غري العادية يتم عر�شها قبل اجلل�شة بثالثة اأيام عمل لتخاذ الإجراءات املنا�شبة 

يف �شبيل تهيئة عر�شها على الهيئة.
مادة )9(

ل يكون اجتماع الهيئة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها على اأن يكون من بينهم الرئي�س، 
ويف حالة اكتمال الن�شاب يفتتح رئي�س اجلل�شة الجتماع ، ثم تتلى اأ�شماء الأع�شاء املعتذرين 
عن عدم احل�شور وملخ�س حم�شر الجتماع ال�شابق ويعطى الكالم ملن يريد ت�شحيحه فاإذا وقع 

خالف يح�شمه الرئي�س، ثم يوقع من باقي الأع�شاء .
 وت�شرع الهيئة يف بحث املو�شوعات وفق ترتيبها يف جدول الأعمال ما مل تقرر الهيئة خالف 
ذلك، ولها اأن تقرر اإرجاء بحث اأي من املو�شوعات املدرجة على جدول الأعمال جلل�شة لحقة، 
وتبداأ املناق�شة بقراءة املو�شوع املعرو�س ثم يعطي رئي�س الهيئة الكالم لالأع�شاء طالبي الكلمة 
ح�شب الرتتيب، وبعد انتهاء الهيئة من املناق�شة يجري الت�شويت على املو�شوع، وت�شدر قرارات 

و تو�شيات الهيئة بالأغلبية املن�شو�س عليها باملادة )5( من املر�شوم.    
مادة )10(

لكل ع�شو احلق يف تقدمي ما ي�شاء من القرتاحات والدرا�شات مكتوبة اإلى الأمانة العامة 
قبل انعقاد اجلل�شة باأربع وع�شرين �شاعة على الأقل، وعلى الأمانة العامة توزيعها على اأع�شاء 
الهيئة، وللهيئة حق اإقرار مناق�شتها يف اجلل�شة ذاتها اأو اإدراجها يف جدول اأعمال اجلل�شة التالية.

مادة )11(
    للع�شو حق الأولوية في الكالم في الحالت التالية:

اأ- اإذا كان كالمه يتعلق بتطبيق الالئحة الداخلية لتنظيم عمل الهيئة.
ب- اإذا اأراد �شحب اقتراح اأو درا�شة مقدمة منه اأو تعديلها.
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مادة )12(
ل يجوز لع�شو الهيئة القيام بذاته اأو بالوا�شطة بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة مبزاولة 
اأيا من الأعمال التجارية حل�شاب الهيئة اأو يدخل معها يف عالقة بيع اأو اإيجار اأو مقاي�شة، كما ل 

يجوز له الك�شف عن معلومات اأو الإدلء بت�شاريح اإعالمية اأو �شحفية اإل بتخويل من الرئي�س.
مادة )13(

يجب على ع�شو الهيئة عند نظر اأي مو�شوع يكون له فيه م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غري 
مبا�شرة اأو اأية م�شالح اأخرى تتعار�س مع مقت�شيات عمله اأن يف�شح عن ذلك كتابة مبجرد علمه 
بنظر الهيئة لهذا املو�شوع، ول يجوز له ال�شرتاك يف املداولت ب�شاأن ذلك املو�شوع اأو الت�شويت 

عليه.
مادة )14(

يكون للهيئة اأمانة عامة  تتكون من الأمني العام ، واملوظفني الالزمني ملبا�شرة العمل فيها، 
وميار�س الأمني العام وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم حتت اإ�شراف الرئي�س.

وعلى موظفي الأمانة العامة عدم اإف�شاء اأ�شرار اأعمالهم �شواًء اأثناء اخلدمة اأو بعدها اإل 
يف احلالت التي يقررها القانون.

مادة )15(
يعترب الأمني العام م�شئوًل اأمام الهيئة عن �شري العمل يف الأمانة العامة، ويتولى الإ�شراف 
اأو  اأعمال  اأية   بتنفيذ  كذلك  ويخت�س  وتو�شياتها،  قراراتها  وتنفيذ  العامة  الأمانة  اأعمال  على 

مهام اأخرى يكلف بها من قبل الهيئة اأو الرئي�س.
مادة )16(

يعد الأمني العام بيان بالنفقات التقديرية لالأمانة العامة عن ال�شنة املالية املقبلة  وذلك 
كله وفقًا لبنود امليزانية املقدرة لالأمانة العامة من ميزانية الوزارة ،والتي يتولى الأمني العام 

الإ�شراف على تنفيذها .
مادة )17(

يح�شر الأمني العام اجتماعات الهيئة دون اأن يكون له حق ال�شرتاك يف مناق�شات الهيئة 
لآرائه عند احلاجة، يف  الهيئة  وت�شتمع  تو�شيات،  اأو  الت�شويت على ما ت�شدره من قرارات  اأو 

احلالت التي تقدرها ما مل تقرر خالف ذلك.
مادة )18(

تتولى الأمانة العامة من خالل الأمني العام معاونة الهيئة يف القيام باأعمالها،  وذلك يف 
حدود قرارات وتو�شيات الهيئة والقرارات والتوجيهات التي ي�شدرها الرئي�س.
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وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين
قرارات جلنة التثمني

قرار جلنة التثمني يف اجلل�شة رقم )266( ل�شنة 2014
اإن جلنة التثمني بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 
انرتميد  جمموعة  ال�شادة/  ملك  تثمني  قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن 
القاب�شة )�س.م.ب(، الكائن يف فريق احلمام من املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 2010/7975، 

وذلك يف جل�شتها رقم )266( ل�شنة 2014 بتاريخ 2014/11/12م ب�شعر:- 
-/50 دينارًا بحرينيًا )خم�شون دينارًا فقط( للقدم املربع لالأر�س، اأي ما يعادل 538/200 

دينارًا بحرينيًا )خم�شمائة وثمانية وثالثون دينارًا ومائتان فل�شًا فقــط( للمرت املربع.
ويف حالة الإعرتا�س، يرجى تقدمي ا�شتئناف اإلى اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س خالل خم�شة 

واأربعني يومًا من تاريخ هذا الإ�شعار. 
اإليه يعترب هذا الإعالن ا�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 
الت�شال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
مدير اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س

حمود بن اإبراهيم اآل خليفة        

قرار جلنة التثمني يف اجلل�شة رقم )264( ل�شنة 2014
اإن جلنة التثمني بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 
خلف  �شعيد  حممود  ال�شادة/  ملك  تثمني  قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن 
و�شركاه، الكائن يف املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1347/144، وذلك يف جل�شتها رقم )264( 

ل�شنة 2014 بتاريخ 2014/11/12م ب�شعر:- 
-/30 دينارًا بحرينيًا )ثالثون دينارًا فقط( للقدم املربع لالأر�س، اأي ما يعادل 322/920 
دينارًا بحرينيًا )ثالثمائة واثنان وع�شرون دينارًا وت�شعمائة وع�شرون فل�شًا فقــط( للمرت املربع.

ويف حالة الإعرتا�س، يرجى تقدمي ا�شتئناف اإلى اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س خالل خم�شة 
واأربعني يومًا من تاريخ هذا الإ�شعار. 

اإليه يعترب هذا الإعالن ا�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 
الت�شال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
مدير اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س

حمود بن اإبراهيم اآل خليفة        
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قرار لجنة التثمين في الجل�شة رقم )263( ل�شنة 2014

اإن جلنة التثمني بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 
خلف  �شعيد  حممود  ال�شادة/  ملك  تثمني  قررت  قد  العامة  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك  ب�شاأن 
و�شركاه، الكائن يف املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 1347/145، وذلك يف جل�شتها رقم )263( 

ل�شنة 2014 بتاريخ 2014/11/12م ب�شعر:- 
-/55 دينارًا بحرينيًا )خم�شة وخم�شون دينارًا فقط( للقدم املربع لالأر�س، اأي ما يعادل 
592/020 دينارًا بحرينيًا )خم�شمائة واثنان وت�شعون دينارًا وع�شرون فل�شًا فقــط( للمرت املربع.

ويف حالة الإعرتا�س، يرجى تقدمي ا�شتئناف اإلى اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س خالل خم�شة 
واأربعني يومًا من تاريخ هذا الإ�شعار. 

اإليه يعترب هذا الإعالن ا�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك  وعماًل باأحكام القانون امل�شار 
الت�شال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين )�شئون البلديات( بناية الذهب لالطالع 

على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
مدير اإدارة ال�شتمالك والتعوي�س

حمود بن اإبراهيم اآل خليفة        
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وزارة ال�شناعة والتجارة
اإعالنات مركز البحرين للم�شتثمرين

اإعالن رقم )21( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة )رويال لتاأجري ال�شيارات(

اإلى �شركة ذات ال�شخ�س الواحد
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
املحامي ها�شم الوداعي )حماماة وا�شت�شارات قانونية وحتكيم(، نيابة عن ال�شيد/ نايف توفيق 
اإ�شماعيل العلوي، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )رويال لتاأجري ال�شيارات(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 68621-1، طالبًا اعتماد التنازل عن الفرع رقم )2( من املوؤ�ش�شة املذكورة ل�شالح 
�شركة )توفيق العلوي واأولده القاب�شة ذ.م.م(، وحتويل الفرع امل�شار اإليه اإلى �شركة ال�شخ�س 
الواحد، وبراأ�شمال مقداره خم�شون األف )50.000( دينار بحريني، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري 
هو )�شركة رويال لتاأجري ال�شيارات �س.�س.و(، وتوؤول ملكيتها لل�شركة ذات امل�شئولية املحدودة 

امل�شماة )توفيق العلوي واأولده القاب�شة ذ.م.م(.
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 )22( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
خالد اإبراهيم بودلمه، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )اإبداع لالإنتاج والتوزيع الفني(، امل�شجلة 
ذات  �شركة  اإلى  املذكورة  املوؤ�ش�شة  من  الأول  الفرع  حتويل  طالبًا   ،41350 رقم  القيد  مبوجب 
لل�شركة  وبراأ�شمال  بال�شركة،  ال�شيد/ حممد �شعيد هدبة، �شريكًا  وباإدخال  م�شئولية حمدودة، 
)اإبداع  �شركة  التجاري  ا�شمها  ي�شبح  واأْن  بحريني،  دينار   )20.000( األف  ع�شرون  مقداره 
للإنتاج والتوزيع الفني ذ.م.م(، وبحيث متار�س ن�شاط الإنتاج والتوزيع ال�شينمائي والتلفزيوين 

وامل�شرحي.   
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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اإعالن رقم )23( ل�شنة  2015

ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة

)عقل لال�شت�شارات الإدارية واإدارة الأعمال ذ.م.م(

اإليه ال�شركة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )عقل لال�شت�شارات الإدارية واإدارة الأعمال ذ.م.م(، امل�شجلة 
اأعمال، طالبًا ت�شفية  واإدارة  اإدارة  مبوجب القيد رقم83061 ، والتي تزاول ن�شاط م�شت�شاري 

ال�شركة ت�شفية اختيارية.
انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( من  اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد  بهذا يعلن امل�شفي 
قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. وعماًل بن�س املادة 
رقم )335( من قانون ال�شركات، يدعو امل�شفى جميع دائني ال�شركة اإلى تقدمي مطالباتهم اإليه 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ  دة واملربِّ م�شفوعة بامل�شتندات املوؤيِّ

ن�شر هذا الإعالن. وذلك ح�شب العنوان التايل:
ال�شيد/ �شعيد طراد حمام
رقم الت�شال: 33706660
 املنامة – مملكة البحرين

 
اإعالن رقم )24( ل�شنة 2015

ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 

�شركة )فالريو�س البحرين �س.�س.و(

اإليه مكتب  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة    
ال�شخ�س  �شركة  مالكة  �شي(  اإل  اإل  اإنرتنا�شيونال  )فالريو�س  عن  بالنيابة  و�شركاوؤه،  الزعبي 
الواحد امل�شماة )فالريو�س البحرين �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 77309، طالبًا اإ�شهار 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  نهائية، وفقًا لأحكام قانون  ال�شركة ت�شفية  اأعمال ت�شفية  انتهاء 
باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعيني ال�شيد/ باتريك بون�س م�شفيًا قانونيًا لل�شركة.

بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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اإعالن رقم )25( ل�شنة 2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )اللوؤلوؤة ال�شناعية الكيماوية ذ.م.م(
اإليه اخلبري  باأنه قد تقدمت  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة  البحرين  يعلن مركز 
ذات  ال�شركة  مالكي  عن  بالنيابة  الزياين،  حمد  خليفة  مها  ال�شيدة/  املحاكم  اأمام  املحا�شبي 
القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  الكيماوية  ال�شناعية  )اللوؤلوؤة  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية 
رقم 76484، طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اإجبارية، وفقًا لأحكام قانون 

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

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

اإعالن رقم )26( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ 
وفاء اإبراهيم جعفر اأبواإدري�س مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )اأ�شود واأحمر للمالب�س اجلاهزة(، 
ذات  �شركة  اإلى  املوؤ�ش�شة  فروع  فرع من  رقم 33046-1، طالبًة حتويل  القيد  امل�شجلة مبوجب 
 Haren Joshi ،Amit Kumar Joshi ،Birendra ال�شادة/  من  كل  اإدخال  بعد  م�شئولية حمدودة، 

Kumar Joshi �شركاء يف ال�شركة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار 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

اإعالن رقم )27( ل�شنة  2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية
�شركة )اآر. اآند 4 للتجارة ذ.م.م(

مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ذات  ال�شركة  مالكي  عن  بالنيابة  القانونية،  وال�شت�شارات  والعقود  للمحاماة  واإ�شليم  قيُّوجمي 
القيد رقم 62064،  امل�شجلة مبوجب  للتجارة ذ.م.م(،  اآند 4  امل�شماة )اآر.  امل�شئولية املحدودة 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا 

التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                            
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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 )28( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإلى �شركة ت�شامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب ديلويت 
اآند تو�س، بالنيابة عن مالكي ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأحمد وعبدالعزيز يو�شف 
القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبًا   ،55127 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  العقارية  حممود 
لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، ولي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة اأحمد وعبدالعزيز 
يو�شف حممود العقارية/ ت�شامن(، وبراأ�شمال مقداره مليون وخم�شمائة األف )1.500.0000( 

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

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

اإعالن رقم )29( ل�شنة 2015
ب�شاأن حتويل فرع من فروع �شركة ذات م�شئولية حمدودة

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
مارت(،  )اأ�شا�س  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  املخرق،  ح�شني  املحامي 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 78339-2، طالبًا حتويل فرع من فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية 
حمدودة، بعد اإدخال كل من ال�شادة/ حممد علي، ناكاثان حممد رفيق ورني�س �شريدار �شركاء 

فيها، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20،000( دينار 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

اإعالن رقم )30( ل�شنة 2015
ب�شاأن ت�شفية موؤ�ش�شة )فاير ميديا ذ.م.م(

وحتويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه  مكتب �شيدين 
لال�شت�شارات والتطوير، ب�شفته م�شفيًا نيابة عن املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )فاير ميديا ذ.م.م(،  
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امل�شجلة مبوجب القيد رقم 72904-1، طالبًا ت�شفيتها ت�شفية اختيارية وحتويلها اإلى موؤ�ش�شة 
فردية وفرع يف املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )اأوت لت ملواد الديكور(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم  
73781، واأن ت�شجل حتت ا�شم )موؤ�ش�شة  فاير ميديا  ملالكها �شامي علي اإبراهيم حممد(، وذلك 
بعد تنازل �شريكه ال�شيد/ �شلمان علي اإبراهيم حممد عن كامل ح�ش�شه  فيها. وعليه فقد تقرر 
ت�شفية ال�شركة اختياريًا بناًء علي حم�شر اجتماع اإدارة املوؤ�ش�شة املنعقد بتاريخ 10 يناير 2015.
وبهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة واملديرين قد انتهت وفقًا لن�س املادة )325( 
من قانون ال�شركات التجارية البحريني ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. وعماًل 
بن�س املادة )335( من قانون ال�شركات التجارية، على كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 
اإلى امل�شفي خالل مدة اأق�شاها ثالثون يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن م�شفوعًا بامل�شتندات 

دة لالعرتا�س، وذلك على العنوان التايل: رة واملوؤيِّ املربِّ
امل�شفي: مكتب �شيدين لال�شت�شارات والتطوير

هاتف: 77229945 
فاك�س: 17685163

�س.ب: 40270  املنامة – البحرين.

اإعالن رقم )31( ل�شنة  2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )�شيتي �شكاي للتجارة ذ.م.م(  
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شلفر 
�شتار جلوبال ذ.م.م باعتباره م�شفيًا قانونيًا، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)�شيتي �شكاي للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88493، والتي تزاول ن�شاط ا�شترياد 

رات املنزلية، طالبًا ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية. فات واملطهِّ وت�شدير وبيع املنظِّ
انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( من  اأن �شلطة جمل�س الإدارة قد  بهذا يعلن امل�شفي 
قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. وعماًل بن�س املادة 
اإلى  رقم )335( من قانون ال�شركات التجارية، على كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه 
دة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا  رة واملوؤيِّ امل�شفي م�شفوعًا بامل�شتندات املربِّ

من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. 
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اإعالن رقم )32( ل�شنة 2014
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة

)اإيه اآي اإ�س الدولية لال�شت�شارات �س.�س.و( 
�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
)خالد الرتكي واأولده( مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )اإيه اآي اإ�س الدولية لال�شت�شارات 
ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًة   ،68802 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  �س.�س.و(، 
ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 2001،  وتعيني ال�شيد/ عبدالعزيز ح�شني م�شفيًا قانونيًا لل�شركة. 
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

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

اإعالن رقم )33( ل�شنة 2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية 

�شركة )خدمات دعم امل�شاهر ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مالكو ال�شركة 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )خدمات دعم امل�شاهر ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني   ،75742
ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وتعيني ال�شيد/ باتريك 

بون�س م�شفيًا قانونيًا لل�شركة.
بامل�شتندات  م�شفوعًا  املذكور  املركز  اإلى  باعرتا�شه  التقدم  اعرتا�س  لديه  من  كل  فعلى   

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

اإعالن رقم )34( ل�شنة 2015
ب�شاأن نقل ملكية فرع من �شركة

)م�شنع اجلزيرة لالأملنيوم والزجاج �س.�س.و(
اإلى موؤ�ش�شة فردية

دملون  مكتب  اإليه  تقدم  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيد عبدالعزيز عبداهلل حممد املو�شى مالك �شركة 
ال�شخ�س الواحد امل�شماة )م�شنع اجلزيرة لالأملنيوم والزجاج �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد 
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رقم  50430، طالبًا حتويل الفرع الثالث امل�شمى )�شركة كراون لالأملنيوم واملعادن �س.�س.و( اإلى 
اع، امل�شجلة مبوجب القيد رقم  املوؤ�ش�شة الفردية اململوكة لل�شيد/ اأحمد عبدالكرمي عبداهلل �شبَّ
65108، وذلك بعد تنازل ال�شيد/ عبدالعزيز عبداهلل املو�شى عن الفرع املذكور له، ذلك وفقًا 

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

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

اإعالن رقم )35( ل�شنة 2014
ب�شاأن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ 
زكية علوي جواد مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )�شوليد �شرتاكجر وان للتطوير العقاري 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86472، طالبًة حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة اإلى �شركة 
بحريني،  دينار   )120.000( األف  وع�شرون  مائة  مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة،  م�شئولية  ذات 
وذلك لتنازلها لكل من ال�شركتني التاليتني: 1. �شركة )اأمربينزا للطباعة والن�شر ذ.م.م(، 2. 

�شركة اآرت وودز التجارية ذ.م.م(.
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 )36( ل�شنة  2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )اأفكار اخلليج للعقارات ذ.م.م(
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
جرانت ثورنتون، بالنيابة عن مالكي ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأفكار اخلليج 
ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،87901 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  للعقارات 
بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة 

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
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اإعالن رقم )37( ل�شنة 2015
حتويل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 

اإلى موؤ�ش�شة فردية

�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�شيدين لال�شت�شارات والتطوير ذ.م.م، نيابة عن مالك املوؤ�ش�شة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة 
)مطعم وم�شويات بونا�شر ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69950، طالبًة ت�شفية ال�شركة 
ت�شفية اختيارية وحتويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية لت�شبح فرع من موؤ�ش�شة )اأوت لت ملواد الديكور( 
بعد  ذلك   ،73781 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  حممد،  ابراهيم  علي  �شامي  لل�شيد/  اململوكة 
)�شيدين  وتعيني  ال�شركة،  يف  ح�ش�شه  كامل  عن  حممد  ابراهيم  علي  �شلمان  ال�شريك  تنازل 

لال�شت�شارات والتطوير ذ.م.م( كم�شفي لل�شركة. 
انتهت وفقًا لن�س املادة رقم )325( من  بهذا يعلن امل�شفي ان �شلطة جمل�س الإدارة قد 
قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( لعام 2001، وعماًل بن�س املادة 
رقم )335( من قانون ال�شركات يدعو امل�شفي جميع دائني ال�شركة الى تقدمي مطالباتهم اإليه 
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها ثالثون يومًا من تاريخ ن�شر  دة واملربِّ م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

هذا الإعالن. وذلك على العنوان التايل:
�شيدين لال�شت�شارات والتطوير ذ.م.م - عي�شى عبا�س �شاهني

اأرقام الهواتف: 77229945
رقم الفاك�س: 17685163

�س.ب.:21613
املنامة – مملكة البحرين

اإعالن رقم )38( ل�شنة 2015
ب�شاأن نقل ملكية من �شركة ذات م�شئوليه حمدودة 

الى فرع �شركة ال�شخ�س الواحد
 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اليه ال�شركة 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  لالإن�شاءات  )املعاودة  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات 
48075، طالبًة حتويل ال�شركة اإلى فرع من فروع �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شجلة مبوجب القيد 
رقم    12592، بعد تنازل كل من ال�شادة/ عي�شى جا�شم املعاودة، وعلي جا�شم املعاودة عن كامل 

ح�ش�شهم الى ال�شيد/ جا�شم حمد املعاودة.
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�س عقد
 �شركة مطعم ترك�س دياليت ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: مطعم ترك�س دياليت ذ.م.م
رقم القيد: 91835

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/1
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: مطاعم اأخرى.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:    مبنى 477       طريق 83   الرفاع ال�شرقي    جممع 911

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- ال�شيخ �شلمان خالد اأحمد اآل خليفة 

عدد احل�ش�س )2(        قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )200(          الن�شبة )%1( 
)بحريني اجلن�شية( 2- نادر �شامي عبداهلل دان�س 

عدد احل�ش�س )198(   قيمة احل�شة )100(     اإجمايل احل�ش�س )19800(     الن�شبة )%99(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  نادر �شامي عبداهلل دان�س 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
MANAGING DIRECTOR                  )بحريني اجلن�شية( نادر �شامي عبداهلل دان�س 
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ملخ�س عقد
 �شركة اإي�شان لال�شتثمار �س.م.ب مقفلة

�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة
ا�شم ال�شركة: �شركة اإي�شان لال�شتثمار �س.م.ب مقفلة 

رقم القيد: 91831
تاريخ التاأ�شي�س: 2014/11/30

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

اأغرا�س ال�شركة: بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة ول ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري يف هذا 
ال�شركة،  حل�شاب  العقار  و�شيانة  وتطوير  واإدارة  املركزي،  امل�شرف  موافقة  غري  من  املجال 

وتطوير التقنية وامل�شاركة يف امل�شاريع ال�شناعية.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة:  �شقة 1201  مبنى 1074       طريق 3622   ال�شيف    جممع 436
هاتف: 17500188          فاك�س: 17500199 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- �شلمان خالد عبدالر�شول اآل �شريف 

عدد احل�ش�س )12500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )12500(       الن�شبة )%5( 
)بحرينية اجلن�شية( 2- عنود خالد عبدالر�شول اآل �شريف 

عدد احل�ش�س )12500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )12500(       الن�شبة )%5(
)بحريني اجلن�شية( 3- عي�شى خالد عبدالر�شول اآل �شريف 

عدد احل�ش�س )12500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )12500(       الن�شبة )%5(
)بحريني اجلن�شية( 4- ناهيد قدرت قنرب را�شتي  

عدد احل�ش�س )12500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )12500(       الن�شبة )%5(
)بحرينية اجلن�شية( 5- جنود خالد عبدالر�شول اآل �شريف 

عدد احل�ش�س )12500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )12500(       الن�شبة )%5(
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)بحريني اجلن�شية( 6- خالد عبدالر�شول اآل �شريف  
عدد احل�ش�س )187500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )187500(   الن�شبة )%5( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( خالد عبدالر�شول حممد طاهر اآل �شريف      )بحريني اجلن�شية( 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
1- خالد عبدالر�شول حممد طاهر اآل �شريف )بحريني اجلن�شية( 
2- ناهيد قدرت قنرب را�شتي           )بحريني اجلن�شية(
3- عي�شى خالد عبدالر�شول اآل �شريف           )بحريني اجلن�شية(
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ملخ�س عقد
 �شركة زينه للرتجمة  ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة زينه للرتجمة ذ.م.م
رقم القيد: 91830

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/11/30
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: دار للرتجمة.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:  �شقة 1322  مبنى 614       طريق 1011   ال�شناب�س    جممع 410

هاتف: 36772117 و 36371981 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)عراقية اجلن�شية( 1-دنيا عبداخلالق عبدو 
عدد احل�ش�س )100(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )10000(      الن�شبة )%50( 

)عراقية اجلن�شية( 2- زينه عبداخلالق عبدو 
عدد احل�ش�س )100(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفردة( )عراقية اجلن�شية(  دنيا عبداخلالق عبدو 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)عراقية اجلن�شية(  دنيا عبداخلالق عبدو 



29
العدد: 3192 - الخميس 15 يناير 2015

ملخ�س عقد
 �شركة رومي�شاء اجلزيرة العقارية �س.�س.و

ملالكها حممود م�شطفى حممود
�شركة ال�شخ�س الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة رومي�شاء اجلزيرة العقارية �س.�س.و ملالكها حممود م�شطفى حممود
رقم القيد: 91832

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/1
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: بيع و�شراء العقارات حل�شاب املن�شاأة ول ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري يف هذا 

املجال من غري موافقة امل�شرف املركزي، واإدارة وتطوير و�شيانة العقار حل�شاب ال�شركة.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 21   مبنى اأ48       طريق 359   الق�شيبية    جممع 321
هاتف: 35347133 و 34127275 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)م�شري اجلن�شية( حممود م�شطفى حممود اأبو عمر 

عدد احل�ش�س )1000(      قيمة احل�شة )250(  اإجمايل احل�ش�س )250000(  الن�شبة )%100( 
 جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )م�شري اجلن�شية(  حممود م�شطفى حممود اأبو عمر 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)م�شري اجلن�شية(  حممود م�شطفى حممود اأبو عمر 
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ملخ�س عقد
 �شركة تيكيونيه ميد اإن ايتلي ا�س ار ال - فرع ل�شركة اأجنبية

فرع ل�شركة اأجنبية
ا�شم ال�شركة: تيكيونيه ميد اإن ايتلي ا�س ار ال - فرع ل�شركة اأجنبية

رقم القيد: 91864
تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/2

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

اأغرا�س ال�شركة: م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 31   مبنى 139       طريق 2004   احلورة    جممع 320
هاتف: 35086378 و 33337868 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)اإيطالية اجلن�شية( تيكوين ميد اإن ايتلي ا�س ار ال 

عدد احل�ش�س )0(      قيمة احل�شة )0(           اإجمايل احل�ش�س )0(                الن�شبة )%0( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )اإيطايل اجلن�شية(  انتونيو تيكيونيه 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)اإيطايل اجلن�شية(  انتونيو تيكيونيه 
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ملخ�س عقد
 �شركة اإيكالت لال�شت�شارات ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: اإيكالت لال�شت�شارات ذ.م.م
رقم القيد: 91863

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/2
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: تقدمي ال�شت�شارات الت�شويقية.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:  �شقة 23  مبنى 1029       طريق 3621   ال�شيف    جممع 436

هاتف: 17530077 و 17530088 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

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

)هندي اجلن�شية(  SAHIBA KAURA -2
عدد احل�ش�س )180(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )18000(     الن�شبة )%90(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(   SAHIBA KAURA

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
CHAIRMAN )هندي اجلن�شية(   SAHIBA HAURA
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ملخ�س عقد
 �شركة برج �شرين التجارية ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة برج �شرين التجارية ذ.م.م
رقم القيد: 91857

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/2
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: الأدوات الكهربائية.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:    مبنى 274       طريق 83   الرفاع ال�شرقي    جممع 909

هاتف: 39680188 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحرينية اجلن�شية( 1-بانغال انرتنا�شيونال هولدينغ ذ.م.م  
عدد احل�ش�س )98(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%94( 

)بحريني اجلن�شية( 2- حممد خالد عبدال�شتار عنايت حممد رانا 
عدد احل�ش�س )102(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( SANTHOSH NELSON ALVA -1    )هندي اجلن�شية( 
م�شتوى التوقيع )منفرد( LAWRENCE HERALD DSILVA -2    )هندي اجلن�شية( 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
 CHAIRMAN            )هندي اجلن�شية(   LAWRENCE HERALD DSILVA  -1

MANANGING DIRECTOR               )هندي اجلن�شية(          SANTHOSH HELSON ALVA -2
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ملخ�س عقد
 �شركة ملن�س ليتنج جلف ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: ملن�س ليتنج جلف ذ.م.م
رقم القيد: 91861

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/2
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: الرتويج خلدمات ومنتجات اأجنبية يف البحرين.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 84   مبنى 2491       طريق 2832   ال�شيف    جممع 428

هاتف: 17710310 و 39477988     فاك�س: 17710140     �س.ب: 21094 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)�شنغافورية اجلن�شية( 1- ملن�س ليتنج اإ�شيا بي تي اإي ليمتد 
عدد احل�ش�س )20(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )2000(       الن�شبة )%10( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- �شركة داينكمك �شرتكت�شرز ذ.م.م 
عدد احل�ش�س )180(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )18000(     الن�شبة )%90(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  جا�شم حممد جا�شم الغتم 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
DIRECTOR )بحريني اجلن�شية(  جا�شم حممد جا�شم الغتم 
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ملخ�س عقد
 �شركة �شركو اأروقة خلدمات اأجهزة التحكم ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركو اأروقة خلدمات اأجهزة التحكم ذ.م.م
رقم القيد: 91860

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/2
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: خدمت التحديث والتزويد باأنظمة واأجهزة التحكم.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 316   مبنى 125       طريق 1702   املنطقة الدبلوما�شية    جممع 317

هاتف: 33334274 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)�شعودي اجلن�شية( 1- حممد يحي عبدالكرمي لزيد   
عدد احل�ش�س )50(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )5000(       الن�شبة )%25( 

)م�شري اجلن�شية( 2- اأمين فتح اهلل جماهد �شليمان   
عدد احل�ش�س )50(     قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )5000(     الن�شبة )%25(

)�شعودي اجلن�شية( 3- عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن املعيبد 
عدد احل�ش�س )100(   قيمة احل�شة )100(     اإجمايل احل�ش�س )10000(   الن�شبة )%50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )م�شري اجلن�شية(  1- اأمين فتح اهلل جماهد �شليمان 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي اجلن�شية(  2- حممد يحي عبدالكرمي لزيد 
3- عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن املعيبد )�شعودي اجلن�شية( م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
1- اأمين فتح اهلل جماهد �شليمان                )م�شري اجلن�شية( 
2- عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن املعيبد )�شعودي اجلن�شية(
3- حممد يحي عبدالكرمي لزيد    )�شعودي اجلن�شية(



35
العدد: 3192 - الخميس 15 يناير 2015

ملخ�س عقد
 �شركة �شنرتال لأنظمة الطاقة والعمليات ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة �شنرتال لأنظمة الطاقة والعمليات ذ.م.م
رقم القيد: 74279

تاريخ التاأ�شي�س: 2010/3/2
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأدوات  الكهربائية، وا�شترياد وت�شدير وبيع  الأدوات  ا�شترياد وت�شدير وبيع  ال�شركة:  اأغرا�س 
الهند�شة امليكانيكية، و�شيانة املعدات امليكانيكية والكهربائية يف موقع العمل، وفح�س و�شيانة 
والتحكم  القيا�س  اأجهزة  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  والتحكم،  القيا�س  اأجهزة  وتركيب  واإ�شالح 
والعلمية وم�شتلزماتها  الطبية  والأدوات  الأجهزة  وبيع  وا�شترياد وت�شدير  الدقيقة،  الكهربائية 

وقطع غيارها، و�شيانة وت�شليح الأجهزة الطبية والعلمية وم�شتلزماتها.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 80.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 54   مبنى 2304       طريق 2830   ال�شيف    جممع 428
هاتف: 39611105 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- الإحتاد للتجهيزات الطبية والعلمية �س.م.ب مقفلة 

عدد احل�ش�س )80(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )8000(       الن�شبة )%10( 
)بحريني اجلن�شية( 2- حممود عبداهلل علي البقايل   

عدد احل�ش�س )720(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )72000(     الن�شبة )%90(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

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

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية( 1- ح�شن عبداهلل علي البقايل 
)بحريني اجلن�شية(  2- حممود عبداهلل علي البقايل 
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ملخ�س عقد
 �شركة عبدالرحمن املعيبد للتجارة واملقاولت �س.�س.و 

ملالكها عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن املعيبد
�شركة ال�شخ�س الواحد

عبدالرحمن  ملالكها  �س.�س.و  واملقاولت  للتجارة  املعيبد  عبدالرحمن  �شركة  ال�شركة:  ا�شم 
عبداللطيف عبدالرحمن املعيبد

رقم القيد: 91855
تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/2

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

وتوفري  ال�شكنية،  واملباين  والعمارات  وال�شناعية  التجارية  املجمعات  اإدارة  ال�شركة:  اأغرا�س 
املعونة الفنية ل�شيانة وت�شغيل املن�شاآت، ومقاولت بناء درجة ثالثة.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 316   مبنى 125       طريق 1702   املنطقة الدبلوما�شية    جممع 317

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالرحمن املعيبد 

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

املخولون بالتوقيع:
عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالرحمن املعيبد )�شعودي اجلن�شية(    م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالرحمن املعيبد )�شعودي اجلن�شية( 



37
العدد: 3192 - الخميس 15 يناير 2015

ملخ�س عقد
 �شركة كات�س كان - بحرين ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة كات�س كان - بحرين ذ.م.م
رقم القيد: 91853

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/2
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: حفر اآبار البرتول والغاز وتقدمي خدمات فنية حلقول النقط.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:  �شقة 901  مبنى 95       طريق 1702   املنطقة الدبلوما�شية    جممع 317

هاتف: 39608610 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- حممد م�شطفى حممد يو�شف 
عدد احل�ش�س )2(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )200(          الن�شبة )%1( 

)كندي اجلن�شية( 2- كوين جيم�س انتوين هولتبى 
عدد احل�ش�س )198(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )19800(     الن�شبة )%99(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )كندي اجلن�شية(  1- كوين جيم�س انتوين هولتبى 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  2- حممد م�شطفى حممد يو�شف 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
DEPUTY CHAIRMAN )بحريني اجلن�شية(  1- حممد م�شطفى حممد يو�شف 

CHAIRMAN  )كندي اجلن�شية( 2- كوين جيم�س انتوين عولتبى 
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ملخ�س عقد
 �شركة اأزدا للخياطة �س.�س.و ملالكها

ال�شيد اأحمد قا�شم اأحمد جا�شم اأحمد 
�شركة ال�شخ�س الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة اأزدا للخياطة �س.�س.و ملالكها ال�شيد اأحمد قا�شم اأحمد جا�شم اأحمد
رقم القيد: 91849

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/2
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: خياطة تطريز، وتنجيد الأثاث.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 13   مبنى 1883       طريق 4063   الدراز    جممع 540

هاتف: 39836086 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( ال�شيد اأحمد قا�شم اأحمد اأحمد 
عدد احل�ش�س )500(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  ال�شيد اأحمد قا�شم اأحمد اأحمد 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  ال�شيد اأحمد قا�شم اأحمد اأحمد 
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ملخ�س عقد
 �شركة اأي �شي�س خلدمات الدفع الذكية ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة اأي �شي�س خلدمات الدفع الذكية ذ.م.م
رقم القيد: 91873

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/3
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: ال�شركات )املوؤ�ش�شات( امل�شاندة للقطاع املايل.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 100.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:  �شقة 12  مبنى 624       طريق 2808   ال�شيف    جممع 428

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
1- حمد وليد حمود عبدالعزيز املقهوي )كويتي اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )500(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(      الن�شبة )%50( 
)كويتي اجلن�شية( 2- حممد �شمالن فالح فهد الر�شيدي 

عدد احل�ش�س )500(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )50000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( حممد �شمالن فالح فهد الر�شيدي  )كويتي اجلن�شية( 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
1- حممد �شمالن فالح فهد الر�شيدي  )كويتي اجلن�شية( 
2- حمد وليد حمود عبدالعزيز املقهوي  )كويتي اجلن�شية(
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ملخ�س عقد
 �شركة بالفك�س دراي مك�س ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: بالفك�س دراي مك�س ذ.م.م
رقم القيد: 91870

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/3
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع مواد البناء، وا�شترياد وت�شدير وبيع البيوت اجلاهزة، 

وتاأجري املعدات والآليات اخلفيفة.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 533   مبنى 1411       طريق 4626   املنامة    جممع 346
هاتف: 17151525 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)هندي اجلن�شية( 1-من�شور على �شيمال هاو�س   

عدد احل�ش�س )10(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )1000(       الن�شبة )%5( 
)بحريني اجلن�شية( 2- اأر�شد عبداهلل اأحمد �شيد ن�شيم جي ام �شليم اهلل 

عدد احل�ش�س )102(   قيمة احل�شة )100(     اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
)اإماراتية اجلن�شية( 3- باوماك�س انرتنا�شونال �س.م.ح ذ.م.م  

عدد احل�ش�س )88(     قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )8800(       الن�شبة )%44(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )اأملاين اجلن�شية(  1- ارمن جوزيف 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(  2- من�شور علي �شيمال هاو�س 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)هندي اجلن�شية(  1- من�شور على �شيمال هاو�س 
)اأملاين اجلن�شية( 2- ارمن جوزيف 
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ملخ�س عقد
 �شركة ب�شر للقرطا�شية

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: ب�شر للقرطا�شية
رقم القيد: 80674

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/3
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع اأدوات مكتبية ومدر�شية وطوابع بريدية.

عنوان ال�شركة:    مبنى 37       طريق 3   توبلي    جممع 701
هاتف: 39170403 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)هندي اجلن�شية(  ABDULLA ASHARAF -1

عدد احل�ش�س )98(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%49( 
)بحرينية اجلن�شية( 2- نادية حممد اأحمد �شامل 

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

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(   ABDULLA ASHARAF

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
DIRECTOR          )بحرينية اجلن�شية( 1- نادية حممد اأحمد �شامل 

MANAGING DIRECTOR                     )هندي اجلن�شية(  ABDULLA ASHARAF -2
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ملخ�س عقد
 �شركة ال�شقر الالمع للتنظيفات �س.�س.و مالكتها

�شركة مريزا احللي واأولده �س.�س.م.ب مقفلة
�شركة ال�شخ�س الواحد

واأولده  �شركة مريزا احللي  مالكتها  �س.�س.و  للتنظيفات  الالمع  ال�شقر  �شركة  ال�شركة:  ا�شم 
�س.م.ب مقفلة

رقم القيد: 91865
تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/3

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

اأغرا�س ال�شركة: مقاولت التنظيفات )درجة ثالثة(، ومقاولت �شيانة املباين )درجة ثالثة(.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة:  �شقة 15  مبنى 1376       طريق 1125   توبلي    جممع 711
هاتف: 17877209 و 39620016 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( �شركة مريزا احللي واأولده �س.م.ب مقفلة 

عدد احل�ش�س )1000(      قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- �شاكر مريزا يو�شف احللي 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  2- �شادق مريزا يو�شف احللي 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  3- ح�شني مريزا يو�شف احللي 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
مدير )بحريني اجلن�شية(  1- �شاكر مريزا يو�شف احللي 
مدير )بحريني اجلن�شية(  2- ح�شني مريزا يو�شف احللي 
مدير )بحريني اجلن�شية(  3- �شادق مريزا يو�شف احللي 
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اإعالنات اإدارة المحاكم
رقم الدعوى: تظلم 11 ل�شنة 2014م

تبليغ باحل�شور
املتظلم �شده: قا�شم فا�شل. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: جنائية.

تعلن املحكمة ال�شغرى اجلنائية الثالثة للمتظلم املذكور اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعني وكيال 
له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم اجلمعة 2015/01/16م ال�شاعة الرابعة ع�شرًا فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه غيابيًا، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى اجلنائية الثالثة

رقم الدعوى: 9/22037/2014/02
تبليـغ باحل�شـور

الرقم  الفردان  علي  حممد  اإبراهيم  حممد  عليه/  املدعى   .matabalaoq johaira  -1 املدعية: 
ال�شخ�شي :670901644. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الربعاء 2015/2/4م 
لنظر الدعوى ليعلم. 

قا�شي اإدارة الدعوى العمالية
رقم الدعوى 3/04513/2014/14

تبليغ باحل�شور
جن�شيتها:   .871214270 ال�شخ�شي:  رقمها  عبدعلي.  عبدالر�شول  حممد  �شابرة  املدعية: 
املدعى عليه: علي ح�شن مكي ح�شن.  املحرق 208.  بحرينية. مبنى 875، طريق 822، مدينة 
)القرية(  �شرتة   454 طريق   3246 مبنى  بحريني.  جن�شيته:   .761008594 ال�شخ�شي:  رقمه 

604. مو�شوع الدعوى: ت�شليم وثيقة
اإذا مل  باأنه  املذكور  للمدعى عليه  )الدائرة اجلعفرية(  الأولى  ال�شرعية  الكربى  املحكمة  تعلن 
يح�شر اأو يعني له وكيال ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يـوم الأربعاء 2015/02/18، فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقه غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى - الدائرة اجلعفرية

رقم ال�شتئناف 6/459/2011/15 
رقم الدعوى 9/3672/2009/14

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة: زينب عبداهلل مرهون احلايكي. رقمها ال�شخ�شي: 861006518. جن�شيتها: بحرينية. 
مبنى 610 طريق 1309 مدينة حمد 1213. امل�شتاأنف �شده: حممود بن اأحمد علي اآل نعمة. رقم 



44
العدد: 3192 - الخميس 15 يناير 2015

جوازه: 954764H . جن�شيته: �شعودي. الدمام - حي الزهور - اململكة العربية ال�شعودية.
تعلن املحكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية )الدائرة اجلعفرية( للم�شتاأنف �شده املذكور باأنه قد 
اأ�شدرت يوم ال�شبت 2014/11/15م احلكم التايل: حكمـت املحكمـة بقبول ال�شتئناف �شكاًل، 
امل�شتاأنفة زينب عبداهلل  بتطليق  والق�شاء جمددًا  امل�شتاأنف  باإلغاء احلكم  املو�شوع احلكم  ويف 
بائنة  اأولى  طلقة  نعمة  اآل  علي  اأحمد  بن  حممود  عليه  امل�شتاأنف  زوجها  على  احلايكي  مرهون 
للهجران، ول يحق له الرجوع بامل�شتاأنفة اإل بعقد ومهر جديدين، ولي�س لها الزواج برجل اآخر اإل 

بعد اإيقاع �شيغة الطالق، وانتهاء فرتة العدة ال�شرعية.
قا�شي املحكمة ال�شتئناف العليا ال�شرعية اجلعفرية 

رقم الدعوى5046/07/ 2014
تبليغ باحل�شور

املدعية: النيابة العامة. املتهم الأول: بجاد بن مطلق بن غازي العتيبي. املتهم الثاين: مطلق بن 
غازي بن بجاد العتيبي. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: جنائية.

تعلن املحكمة ال�شغرى اجلنائية الثالثة للمتهمني املذكورين باأنهما اإذا مل يح�شرا اأو يعينا وكيال 
فاإن  ع�شرًا  الرابعة  ال�شاعة  2015/02/16م  الإثنني  يوم  جلل�شة  باحل�شور  عنهما  ينوب  لهما 

املحكمة �شوف ت�شري بحقهما غيابيًا، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى اجلنائية الثالثة

رقم الدعوى 5/4817/2014/14
تبليغ باحل�شور

كيو  بناية  املهزع  را�شد  هدى  املحامية  وكيلته  بوا�شطة  �شالح.  اإ�شماعيل  م�شلم  نوره  املدعية/ 
هاو�س خلف الدارة العامة للجن�شية والهجرة واجلوازات. �شد املدعى عليه/ نواف جمعة �شعد 
حممد مكتب املحامني وزارة العدل املحاكم بوا�شطة وكيله املحامي عبدعلي الع�شفور. مو�شوع 

الدعوى/ احل�شانة. 
تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة املدعى عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر يف جل�شة 
يوم الأربعاء 2015/1/5 اأو يوكل من ينوب عنه باحل�شور فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثالثة  

رقم الدعوى 9/269/2014/02
تبليغ باحل�شور

ر�شا  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  فيفا.  �شركة  املدعية/ 
عبدالرحيم. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 256/824 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
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الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/280/2014/02
تبليغ باحل�شور

را�شد عيد  املدعى عليه/ زينب  املاجد.  نبيلة  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  �شركة زين.  املدعية/ 
مرزوق. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 242/795 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/16186/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ ح�شني ر�شى اأحمد 
علي مو�شى. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 360/497 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/286/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ عا�شف 
جميل. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 266/492 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/210/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ اأنور علم. 
�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 255/983 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 7/16177/2013/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة فيفا. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ حممد ح�شن عطية 
ح�شن جواد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 264/940 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/287/2014/02
تبليغ باحل�شور

حممد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  فيفا.  �شركة  املدعية/ 
عرفان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 327/176 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/399/2014/02
تبليغ باحل�شور

ح�شن  اأحمد  عليه/  املدعى  املاجد.  نبيلة  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري  مبلغ قدره 203/385  الدعوى/ طلب  عبدالوهاب خالد. �شفة 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 6/405/2014/02
تبليغ باحل�شور

 Muhammad عليه/  املدعى  املاجد.  نبيلة  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   238/032 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .nazakat

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/899/2014/02
تبليغ باحل�شور

اأ�شرار  عليه/  املدعى  املاجد.  نبيلة  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية/ 
مع  دينارًا  قدره 254/667  مبلغ  الدعوى/ طلب  �شفة  الع�شريي.  عبداحل�شني  علي  عبداملجيد 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/403/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ جيم�س توما�س بيرت 
�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 235/273 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 8/595/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة فيفا البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
حممد اأحمد حممد عو�س خليل. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 799/112 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 5/400/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ هاجر حممود خنفي 
حممود القيب. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 261/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/33/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/14050/2012/02
تبليغ احل�شور

 .SIRAJ MUKKIL/املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم. املدعى عليه
�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 53/365 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 1/10906/2012/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم. املدعى عليه/ حممد علي ح�شن 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   421/719 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  اإبراهيم. 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/7437/2013/02
تبليغ باحل�شور

اإ�شماعيل  اإبراهيم. املدعى عليه/ غنوة  املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 147/011  مبلغ  الدعوى/ طلب  �شفة  بدرالدين. 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 8/5753/2013/02
تبليغ باحل�شور

خالد  عليه/  املدعى  املاجد.  نبيلة  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  تيليكوم.  مينا  �شركة  املدعية/ 
عبداهلل عبداهلل نا�شر. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 97/867 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/8313/2013/02
تبليغ باحل�شور

 CIRCLE /املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه
BUSINESS. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 776/579 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/7946/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم �شبت. املدعى عليه/ هادي بكر 
مبارك �شرور. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 506/593 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/4066/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم �شبت. املدعى عليه/ حممد �شعيد 
حممد �شالح ال�شفار. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 182/652 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 4/7974/2013/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم. املدعى عليه/ عبداهلل حممد  املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   602/077 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  البلو�شي.  عبداهلل 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/13681/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
ك�شب للدللة وتخلي�س املعامالت. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 88/804 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/4492/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة بتلكو. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ علي عبدالرحمن 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   321/293 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  عبدالرحمن.  علي 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/16111/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد 
املدعى عليه / COLIN JAMES LESTE. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 737/727 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/1463/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم. املدعى عليه/ اأحمد 
م�شطفى عو�س حمود. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 140/149 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/930/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليه/عبداهلل  املاجد.  نبيلة  الوكيل املحامي/  بوا�شطة  البحرين.  املدعية/ �شركة فيفا 
ربيعه عبداهلل بدو. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 264/090 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/16182/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليها/ كلثم حممد 
وامل�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 426/871  البعول. �شفة  اأحمد علي 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/424/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية/ 
عليها/ عزة �شيد حمفوظ اأحمد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 266/451 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 1/15695/2013/02
تبليغ باحل�شور

اأحمد حممد  للت�شهيالت التجاريه. الهام علي ح�شن. املدعى عليه/  املدعية/ �شركة البحرين 
فرهاد ح�شني ر�شا. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 4115/882 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 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/16021/2013/02
تبليغ باحل�شور

عبدالعزيز  عليه/  املدعى  خلف.  عبدالر�شول  ح�شنني  رمي  املحاميه  فيفا.  �شركه  املــدعية/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   131/101 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  اإبراهيم.  عبدالعزيز  اإبراهيم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/15856/2013/02
تبليغ باحل�شور

التجاريه. املحامي حممد عيد احل�شيني. املدعى عليه/  للت�شهيالت  البحرين  املدعية/ �شركة 
الر�شوم  مع  دنانري   804/943 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  �شناعة.  حممد  اأحمد  خالد 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  باأنه قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الإثنني 2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/7017/2013/02
تبليغ باحل�شور

 Roula املدعى عليه/  التويجري.  املحامي/ عبدالكرمي  الوكيل  بوا�شطة  بتلكو.  �شركة  املدعية/ 
Fahad. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 302/255 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/15923/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   346/486 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى  �شفة   .JOYCE AGULLANA عليه/ 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/9668/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد 
املدعى عليه/ هاين عبدالنبي اإبراهيم اأحمد برين. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 661/513 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/12175/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد 
املدعى عليه/ حممد حممود اأمني اجلوهري. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 69/333 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/9222/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ يو�شف عي�شى يو�شف ح�شن. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 447/747 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 4/11474/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة مينا تيليكوم. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
عيد عقد فراج عبداهلل. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 80/966 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/11293/2013/02
تبليغ باحل�شور

حممد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  فيفا.  �شركة  املدعية/ 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دنانري  قدره 304/440  مبلغ  الدعوى/ طلب  �شامل فرج. �شفة  �شالح 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/11051/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ عبداهلل 
خليل عبداهلل ماجد حبيل ماجد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 252/915 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/11143/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ اجلاذبية 
الأر�شية للتجارة العامة ل�شاحبها حممد جعفر عي�شى اإبراهيم. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

422/647 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 3/7000/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة بتلكو. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ اإبراهيم عبدالغفور 
اأحمد البلو�شي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 339/690 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/556/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليه/ عي�شى  التويجري.  املحامي/ عبدالكرمي  الوكيل  بوا�شطة  بتلكو.  املدعية/ �شركة 
ح�شن حبيب حممد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 390/711 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/5865/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة مينا تيليكوم. بوا�شطة الوكيل املحامي / عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   96/600 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  املفيوح.  علي  عبداهلل  بلقي�س 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/4594/2013/02
تبليغ باحل�شور

نا�شر  حممود  عليه/  املدعى  املاجد.  نبيلة  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  بتلكو.  �شركة  املدعية/ 
ح�شني �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 350/042 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 6/6998/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة بتلكو. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ ح�شن حممد حممود 
زارع ال�شيد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 444/146 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/10395/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
salih kultekin. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 417/710 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/11102/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة ليت �شبيد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
املدعى عليها/ املغامرات املتطوفة للوازم ال�شيد. �شفة الدعوى طلب مبلغ قدره 89/030 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/11101/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة مينا تيليكوم. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليها/ منال جمعة 
اإبراهيم ح�شن. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 179/495 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 5/13205/2012/02
تبليغ باحل�شور

عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
التويجري. املدعى عليه/ بدر حممد يو�شف مراد �شاه/ 870907662. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 80/212 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/13243/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ ALI ARSAHIB ABDUL ABDUL SALAAM. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

62/309 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/15271/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ ADELNTO ENCANTO. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 110/666دنانري مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/9672/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة ال�شيد علوي جميد حممد املاجد 
قدره 679/695  مبلغ  الدعوى/طلب  ال�شريف. �شفة  م�شعد حم�شن  اأحمد  يحيى  عليه/  املدعى 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 4/14993/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي /عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ MUKESH/ 870222350. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 163/043دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/15953/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
عليها/ ماجده عبداحلميد خمتار عبداهلل. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 149/463دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/16054/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
عليها/ جميلة يا�شر عبدالرحمن دلهان الدو�شري. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 252/487 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/12161/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد 
مع  دينارًا  قدره 76/194  مبلغ  الدعوى/ طلب  NOUFAL PARAKKAL. �شفة  عليه/  املدعى 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/9666/2012/02
تبليغ باحل�شور

املحاكم.   - التويجري  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  املدعية/�شركة 
املدعى عليه/ حمد عبدالله اأحمد ال�شمالن. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 374/748 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 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/13429/2012/02
تبليغ باحل�شور

عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
اإبراهيم  جنية  )ل�شاحبتها  النفيعي  ح�شني  اإبراهيم  جنية  موؤ�ش�شة  عليها/  املدعى  التويجري 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   76/651 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  النفيعي(.  ح�شني 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/15203/2012/02
تبليغ باحل�شور

عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
التويجري املدعى عليه/ ADIRAJA MUHAMED SADIQUE. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

3277/000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/13252/2012/02
تبليغ باحل�شور

قاروين.  حمزة  ال�شيد  عبدالغني  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  الوطني.  البحرين  بنك  املدعي/ 
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قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .SARITH SUKUMARAN KOLANCHERI عليه/  املدعى 
2948/806 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 2/15952/2012/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
 .790734745   -  JASINTHA MANGALANI KUMARAGE KUMARAGE/عليه املدعى 
�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 179/162دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 9/15274/2012/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي /عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/MUHAMMAD SHOAIB MUHAMMAD MUHAMMAD SIDDIQUI. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 71/310 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/15297/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليها/ فايزة حممد اأحمد زقزوق. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 190/695 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 5/16444/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 77/387  مبلغ  الدعوى/ طلب  �شفة   .MOHAMMAD HANIF عليه 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/15150/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي /عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ زين غ�شان �شقر. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 125/903 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/16069/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
عليه ISIDRO SUAREZ DELIN. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 61/226 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/10852/2013/02
تبليغ باحل�شور

 / عليها  املدعى  بوحمود.  �شناء   / املحامي  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة   / املدعية 
منى علي ح�شني عبداهلل ح�شن. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 578/089 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 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 8/12718/2013/02
تبليغ باحل�شور

الوكيل املحامي/ �شناء بوحمود. املدعى عليه/ ح�شن  املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة 
الر�شوم  دينارًا مع  مبلغ قدره 397/850  الدعوى/ طلب  اإ�شماعيل. �شفة  جعفر حممد ح�شني 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/11510/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ �شناء بوحمود. املدعى عليها/ فاطمة 
الر�شوم  مع  دينارًا   52/073 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  الن�شابه.  �شالح  �شالح  من�شور 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/10841/2013/02
تبليغ باحل�شور

عليه/ هيثم  املدعى  بوحمود.  �شناء  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
عبدالنبي ال�شباعي فرج حممود. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 553/918 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 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/11512/2013/02
تبليغ باحل�شور

يون�س  الوكيل املحامي/ �شناء بوحمود. املدعى عليه/  بوا�شطة  البحرين.  املدعية/ �شركة زين 
الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 150/793  عبدالر�شا عبدالكرمي حاجيه. �شفة 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/17380/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
اإبراهيم بن علي علوي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 279/262 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/11471/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة مينا تيليكوم. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
خالد فرج مبارك �شعد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 87/633 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/17092/2012/02
تبليغ باحل�شور

 GIRLEY /املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبقدالكرمي التويجري. املدعى عليه
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   87/967 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .DELEON

اأتعاب املحاماة.    
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/17410/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ ا�شامه حممد حممود مهران. �شفة الدعوى طلب مبلغ قدره 258/466 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 7/562/2013/02
تبليغ باحل�شور

عمرو  عليه/  املدعى  املاجد.  نبيلة  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
ماهر م�شباح كنعان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 381/785 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/8016/2013/02
تبليغ باحل�شور

 RAFEEK/عليه املدعى  املاجد.  نبيلة  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
THAYYULLATHIL. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 431/588 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/10856/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة بتلكو. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ �شو�شن 
عي�شى �شلمان �شالح. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 324/866 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/1822/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد 
الر�شوم  مع  دينارًا   679/614 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  فالور.  عراد  عليه/  املدعى 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 3/17479/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
عليه/ يو�شف اأحمد حممد معجب الهتيمي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 90/905 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/13869/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية/ 
عليه/ ال�شيد �شرف ها�شم �شرف نا�شر. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 105/457دنانري مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/5951/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
خدمات درمي لند للتخلي�س ل�شاحبها يعقوب يو�شف علي امان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

917/567 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/16800/2012/02
تبليغ باحل�شور

 ROBERT / املدعي/ �شيتي بنك. بوا�شطة الوكيل املحامي/ �شامي عي�شى �شيادي. املدعى عليه
ESPANOL VALDEZ VALDEZ. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 3602/590 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 6/12367/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
دينارًا مع  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 518/788  . �شفة   CABAJAR JASON ARNEJO عليه/ 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/7070/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
ال�شيد ح�شني ها�شم علوي علي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1041/658 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/17416/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ MOHAMED INFAAS MOHIDEEN. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 86/000 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/7955/2013/02
تبليغ باحل�شور

عليه/ جمال جرموين.  املدعى  املاجد.  نبيلة  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  فيفا.  �شركة  املدعية/ 
�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 191/056 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 1/10464/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ �شناء بوحمود. املدعى عليه/ ال�شيد 
الر�شوم  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 152/812 دينارًا مع  �شادق جالل �شرب علي ها�شم. �شفة 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/14156/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ �شناء بوحمود. املدعى عليه/ حممد 
فادي العزام. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 245/495 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/14038/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم جعفر. املدعى عليه/ 
وامل�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 627/232  حممد علي جمال. �شفة 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/15867/2012/02
تبليغ باحل�شور

عليه  املدعى  اإبراهيم جعفر.  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
�شربي علي ح�شن �شلمان دربا�س. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 763/902 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 2/8821/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم جعفر. املدعى عليه/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   50/339 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  حممد.  زكي  اإبراهيم  يا�شر 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/14040/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم جعفر. املدعى عليه/ 
الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 285/842  مبلغ  الدعوى/ طلب  �شفة  �شريف.  عبداهلل  عبا�س  حممد 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/8819/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم جعفر. املدعى عليه/ 
خالد عرفه عثمان حممد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 54/256 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/10910/2012/02
تبليغ باحل�شور

عليه   املدعى  اإبراهيم جعفر.  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   822/342 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  حممود.  اأحمد  حممد  �شديق 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 6/12722/2013/02
تبليع باحل�شور

على  عليه/  املدعى  بوحمود.  �شناء  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة   / املدعية 
في�شل علي اإبراهيم. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 175/810 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/2715/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي /زينب اإبراهيم جعفر. املدعى عليه/ 
تونينا �شامتي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 182/457 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/11905/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم جعفر. املدعى عليه/ 
حممد جميل كو�شا. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 269/565 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/7841/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم. املدعى عليه/حميد يو�شف علي 
يو�شف امان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 597/017 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 7/7866/2013/02
تبليغ باحل�شور

حممد  را�شد  عليه/  املدعى  اإبراهيم.  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
را�شد ب�شري. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 603/207 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/16178/2012/02
تبليغ باحل�شور

ب�شام  عليه/  املدعى  بوحمود.  �شناء  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية/ 
اأحمد يو�شف. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 252/094 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/11507/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ �شناء بوحمود. املدعى عليه/ في�شل 
من�شور عبداهلل خمي�س. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 63/669 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 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/7554/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .610808834 بوينافنتورا/  رو�شاريو  ا�شمرالدا  ماريا  عليه/ 

281/328 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/1368/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ �شماح حممد عيد تركيه. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 2352/042 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/13462/2011/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ حممد عبداللطيف عبدالرحمن حممد/ 590113135. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 618/925 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/13460/2011/02
تبليغ باحل�شور

عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
التويجري املدعى عليه/ يو�شف خليفه مبارك خليفه/ 780407598. �شفة الدعوى طلب مبلغ 

قدره 242/905 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/6085/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة مينا تيليكوم. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .840704402 مرهون/  اإبراهيم  علي  ح�شن  عليه/  املدعى 

130/400 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 3/15053/2011/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي / عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ علي عي�شى حممد جرب الدو�شري/ 850308178. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

675/585 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/14747/2011/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة ليت �شبيد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ جمال عبا�س زاير علي/ 600069869. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 129/120 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/15456/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا البحرين. بوا�شطة الوكيل املحاميه/ نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد 
الدعوى طلب  �شفة   .770359612 /VIRGILIO SAN ANTONIO   MATEO عليه/  املدعى 

مبلغ قدره 374 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/12967/2013/02
تبليغ باحل�شور

الوكيل املحامي /نبيلة املاجد. املدعى عليه/ يحيى عبدالغني  بتلكو. بوا�شطة  املدعية/ �شركة 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  قدره 1.379/190  مبلغ  الدعوى/ طلب  �شفة  �شولرة. 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 1/15079/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ نادية عبداحلميد 
حممد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 514/044 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/15184/2013/02
تبليغ باحل�شور

عايد  فرا�س  عليه/  املدعى  املاجد.  نبيلة  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
عبدالرحمن حممد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 401/252 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/1029/2014/02
تبليغ باحل�شور

ال�شيد  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعي: 
حممود �شالح املو�شوي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 516/309 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/1413/2014/02
تبليغ باحل�شور

عبا�س  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعي: 
حم�شن اأحمد الزاكي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 310/005 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 4/1409/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حافظ حممد 
اأحمد �شيف اهلل. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 64/547 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/1438/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: خالد حممد 
اإبراهيم. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 77/141 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/1474/2014/02
تبليغ باحل�شور

عبداهلل  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعي: 
�شلطان ماجد عيد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 104/339 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/1796/2014/02
تبليغ باحل�شور

الكويت  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعي: 
الر�شوم  مع  دينارًا   375/222 قدره  مبلغ  الدعوى/ طلب  �شفة  كمبيوتر.  دي�شكفري  والبحرين 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 5/15192/2013/02
تبليغ باحل�شور

حممد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
عبداهلل اأحمد عبداهلل. �شفة الدعوى طلب مبلغ قدره 1118/739 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/15137/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
مع  دينارًا   276/654 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .abdul rasheed shaik عليه/   املدعى 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/15296/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
مع  دينارًا   416/760 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .analyn oja macasero عليه/  املدعى 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/15096/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   462/387 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  را�شد.  �شامل  �شعد  فهد  عليه/ 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 1/15244/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
الر�شوم وامل�شاريف  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 278/861 دينارًا مع  jerry olive. �شفة  عليه/ 

ومقابل اأتعاب املحاماة.     
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/15128/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ حممد �شليم. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 269/437 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/15390/2013/02
تبليغ باحل�شور

التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  فيفا.  �شركة  املدعية/ 
املدعى عليه/derese fasika habte. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 281/291 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/1798/2014/02
تبليغ باحل�شور

حممود  عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعي: 
الر�شوم  مع  دينارًا   323/557 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  جمال.  بن  �شلمان  عبدال�شهيد 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 2/15563/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
prajeesh kumar poyilil. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 66/290 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/11497/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها: 
الر�شوم  مع  دينارًا   667/510 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  هادي.  حممد  اأحمد  �شمرية 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/15641/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
غازي ح�شني حمد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 660/550 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/15187/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ معتز جميل الفندي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 246/627 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 8/11732/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة مينا تيليكوم. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   85/447 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  اجلهمي.  نا�شر  اأحمد  حممد 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/15837/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
AL AREEN  DESSERT SPA & RESORT. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1662/900 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/4/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/944/2014/02
تبليغ باحل�شور

حممد  قا�شم  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  املدعي/ 
ح�شن �شعيد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 548/233 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/1024/2014/02
تبليغ باحل�شور

�شامل  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   563/869 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  الدو�شري.  �شامل  عبداهلل 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/488/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ فرناندو 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   281/839 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  كاتولو�س.  ابيليدو 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/13439/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ البنك الهلي املتحد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عي�شى اإبراهيم. املدعى عليه/ مورايل 
كوبال. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 2102/511 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/14969/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليها/  التويجري.  املحامي/ عبدالكرمي  الوكيل  بوا�شطة  �شبيد.  �شركة ليت  املدعية/ 
كربى عبدالر�شا حممد الق�شري. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 2863/973 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/9265/2013/02
تبليغ باحل�شور

جواد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
عبدالر�شيد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 636/210 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة



80
العدد: 3192 - الخميس 15 يناير 2015

رقم الدعوى 9/14444/2013/02
تبليغ باحل�شور

�شمري  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  بتلكو.  �شركة  املدعية/ 
يا�شوانت هجرني�س. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 396/950 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/14387/2013/02
تبليغ باحل�شور

حممد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
كا�شف. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 653/565 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/12274/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ البنك الهلي املتحد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عي�شى اإبراهيم. املدعى عليه/ �شيد 
الر�شوم  مع  دينار   3.837/863 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  حممد.  علي  �شادق  اأحمد 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/16330/2012/02
تبليغ باحل�شور

اأحمد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
عبا�س علي ح�شني. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 253/351 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 6/10067/2012/02
تبليغ باحل�شور

 Samuel املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   433/388 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .Maurice Tuell

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/15806/2012/02
تبليغ باحل�شور

 ALISTAIR :املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
BOYD MCLEAN. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 180/872 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/10034/2012/02
تبليغ باحل�شور

من�شور  عليه/  املدعى  التويجري.  املحامي/عبدالكرمي  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
عبداهلل اأحمد ح�شني. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 250/930 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/12858/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليها/ نبيلة ح�شن عبداهلل 
حممد/770608507. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 76/516 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/10056/2012/02
تبليغ باحل�شور

 BRETHZEL :املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
SALAPA GALVEZ. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 218/330 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/9882/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ فهد عبداهلل دروي�س ال�شاحلي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 387/423 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/13012/2012/02
تبليغ باحل�شور

مرمي  عليها/  املدعى  التويجري.  املحامي/عبدالكرمي  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
وامل�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  مبلغ قدره 146/500  الدعوى/ طلب  ح�شني علي ح�شن. �شفة 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/11887/2011/02
تبليغ باحل�شور

عزيز  عليه/  املدعى  التويجري.  املحامي/عبدالكرمي  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
الدين معني الدين رفيع الدين. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 282/122 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 8/17588/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ حممد عا�شور حممد علي التقي. املحامي جا�شم حممد علي ح�شن �شرحان. املدعى عليه 
�شركة ميد جلف للتاأمني. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 4790 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/4/21 يوم لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/15460/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ اأحمد اأحمد حممد 
ال�شيد عو�س. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 255/778 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/15398/2013/02
تبليغ باحل�شور

طالل  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
ماجد �شلطان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 965/750 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/15738/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ رم�شان 
عبود اأجهم عنفو�س. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 446/160 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 9/15133/2013/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة فيفا. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ حممد مروان. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 282/621 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/7812/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة ليت �شبيد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ حممد ح�شن علي ح�شني. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 296/999 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/7219/2013/02
تبليغ باحل�شور

 BABAR /املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه
MAQSOOD KHAN. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 973/430 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/7810/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة ليت �شبيد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ عبدالوهاب 
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ح�شن حممد علي نقي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 445/371 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 9/7427/2013/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة مينا تيليكوم. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ اإبراهيم ح�شني اإبراهيم عبدالرحمن. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 91/800 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/18364/2012/02
تبليغ باحل�شور

 Jana Karan/املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   318/422 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .Amirthalingam

ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/18130/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
مع  دينارًا   327/212 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  الظهراين.  اأحمد  خليفة  عبدالرحمن 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/18129/2012/02
تبليغ باحل�شور

�شابر  عليه/  املدعى  املاجد.  نبيلة  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
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عبدعلي عبدالرزاق. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 534/138 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 3/18454/2012/02

تبليغ باحل�شور
املدعي/ البنك الهلي املتحد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عي�شى اإبراهيم. املدعى عليه/ برا�شانت 
كاجانان املا. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1186/451 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/18346/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ البنك الهلي املتحد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عي�شى اإبراهيم. املدعى عليه/ اناند 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 1880/769  مبلغ  الدعوى/ طلب  دونا. �شفة  راو 

اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/18866/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ رمي خلف. املدعى عليه/ فالح علي 
ح�شني �شالح �شهاب. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 268/595 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/18778/2012/02
تبليغ باحل�شور

�شامل  عليه/  املدعى  خلف.  رمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية/ 
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عبداهلل �شامل املربوك الدو�شري. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 375/449 دينارًا مع الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 6/18265/2012/02

تبليغ باحل�شور 
املدعى عليه/ رويل  اإبراهيم.  الوكيل املحامي/ زينب  بوا�شطة  البحرين.  املدعية/ �شركة زين 
كاللو اولن. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 57/333 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/18323/2012/02
تبليغ باحل�شور

روث  املدعى عليه/  اإبراهيم.  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   72/667 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  في�شبال.  مارجريتا 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/23 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/13184/2013/02
تبليغ باحل�شور

طارق  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  بتلكو.  �شركة  املدعية/ 
مع  دينارًا   676/472 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .800500059 �شريف/  حممد  عثمان 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/9330/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه 
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ماجد علي را�شد/ 640802559. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 181/910دينار مع الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 1/14888/2012/02

تبليغ باحل�شور
املدعى عليه  التويجري.  املحامي/ عبدالكرمي  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  �شركة زين  املدعية/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   68/128 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .Geofrey Pimentel Guiang

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/14737/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد 
مبلغ  الدعوى/ طلب  EMELY AVELLANOZA  SILAO/ 770167942. �شفة  عليه/  املدعى 

قدره 86/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/4069/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
عليه: هيثم زهري العيتاوي/ 730345769. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 136/671 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/383/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
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قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .610106007 ال�شرياوي/  �شقر  عي�شى  �شقر  خالد  عليه: 
50/070 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 9/12502/2013/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها/
عديلة علي حم�شن نا�شر حممد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 326/694 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/12624/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ نادر حممد 
الر�شوم وامل�شاريف  تقي حممد ح�شني. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 189/329 دينارًا مع 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/242/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه 
حممد عبداهلل حممد عبداهلل ح�شن/ 831009918. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 77/698 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/13954/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
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عليه ANWAR SADAD MANRANASE/ 67132. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 827/243 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 2/1752/2014/02

تبليغ باحل�شور
 SELLAMASARI عليه:  املدعى  �شبت.  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  املدعي: 
THANGAM. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 141/342 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/1870/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ �شناء بوحمود. املدعى عليه: حياة خليل اإبراهيم بور�شيد
�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 290/624 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/1770/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: البنك الأهلي املتحد. بوا�شطة الوكيل املحامي/عي�شى اإبراهيم. املدعى عليه: بام بهدور 
باهارا. �شفة الدعوى طلب مبلغ قدره 2209/068 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 1/1839/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: البنك الأهلي املتحد. بوا�شطة الوكيل املحامي/عي�شى اإبراهيم. املدعى عليه: �شي توم 
كايان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1517/831 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/14678/2011/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة ليت �شبيد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ عرفات خليل اإبراهيم عرفات. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 100/130دينار مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/5771/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة مينا تيليكوم. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
 491/389 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  اإ�شماعيل.  جا�شم  اإ�شماعيل  ح�شن  عليه/  املدعى 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/1335/2013/02
تبليغ باحل�شور

ال�شيد ها�شم علوي  الوكيل املحامي/  بوا�شطة  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  املدعية/ �شركة 
ها�شم الوداعي. املدعى عليه/ ح�شن اأحمد جعفر حممد العرادي/ 201302298. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره 3841/647 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/1428/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ البنك الهلي املتحد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عي�شى اإبراهيم حممد �شلمان. املدعى 
عليه/ خليل اكرب علي فلك نازي/ 500107645. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 4080/632 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/1580/2013/02
تبليغ باحل�شور

علي  عليه/  املدعى  بو حمود.  �شناء  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
العبادي عبدالهادي خري/ 630113726. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 54/052 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/15917/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املال.  علي  �شعيد  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  الو�شط.  ال�شرق  اميك�س  �شركة  املدعية/ 
عليه ماك�شيمو تايو اونغكينغو. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1.616/550 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/14746/2011/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة ليت �شبيد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. 
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املدعى عليها/ موؤ�ش�شة مطعم منرتو انرتنا�شيونال. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 135/360 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/30 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 7/1934/2014/02

تبليغ باحل�شور
التويجري. املدعى عليها: مقاولت  الوكيل املحامي/ عبدالكرمي  املدعي: �شركة زين. بوا�شطة 
با�شم فردان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 312/665 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/16 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/1930/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: حمي ال�شيد 
يا�شني حممد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 346/999 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/16 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/11736/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة مينا تيليكوم. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   97/618 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  بدو.  عبداهلل  اإبراهيم  اأحمد 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/4/16 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/10060/2012/02
تبليغ باحل�شور

 MALCOLM :املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
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JULIAN VINNETT. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 934/193 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/15816/2012/02
تبليغ باحل�شور

 Roma عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   116/193 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .Mallari Dizon

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم دعوى 8/16381/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ نزيه اأحمد 
علي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 368/378 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/9271/2013/02
تبليغ باحل�شور

 ARION /املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
PENALOSA FERMO. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 503/279 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/13751/2013/02
تبليغ باحل�شور

عليه  املدعى  اإبراهيم.  املحامي/عي�شى  الوكيل  بوا�شطة  املتحد.  الهلي  البنك  املدعي/ 
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Mohammed ashraf. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 854/132 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/13440/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ البنك الهلي املتحد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عي�شى اإبراهيم. املدعى عليه/ ايثيل 
�شمانثا بورت لويث. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 611/116 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/13150/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ البنك الهلي املتحد. بوا�شطة الوكيل املحامي /عي�شى اإبراهيم. املدعى عليه/ دروين 
�شان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1193/291 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/13152/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ البنك الهلي املتحد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عي�شى اإبراهيم. املدعى عليه/ �شاريث 
بابو. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1128/165 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/12259/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة تازر البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ حممد الرتاجنة. املدعى عليها/ �شركة 
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حبيب التجارية واأولده. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/4508 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 2/13744/2013/02

تبليغ باحل�شور
كروز  كارولينا  عليها/  املدعى  ح�شاين.  /فريد  املحامي  الوكيل  بوا�شطة  بنك.  �شتي  املدعي/ 
بوناغ �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 3184/317 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/6264/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  زينل  العابدين  زين  يو�شف  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  بنك.  �شيتي  املدعية/ 
عليه: SABUMON THOPPIL VEEDU VEEDU SIVADAS. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

4821/832 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/13488/2013/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  الب�شري.  ليلى  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  ت�شهيالت  �شركة  املدعية/ 
عبدالقادر ب�شري عبداهلل ب�شري. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 4182/800 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 7/13090/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة الوكيل املحامي/ها�شم الوداعي. املدعى 
عليه/ ال�شيد مرت�شي عبدالنبي ر�شي ها�شم. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 905/922 دنانري 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/9839/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى 
عليه /مايكل لني دو�شرت/ 650639340. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 251/671 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/15021/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ حممد بابار. �شفة 
الدعوى/ طلب مبلغ قدره 327/760 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 9/13040/2012/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري املحاكم. املدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   195/606 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى  �شفة  خليل.  عبدالكرمي  �شوقي  عليه/ 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/4933/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه/ نعمان توكري حكيم 
توكري. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1226/696 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/14671/2013/02
تبليغ باحل�شور

�شالح  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   441/595 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  العري�س.  اهلل  لطف  اإبراهيم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/9956/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ اأكرب حممد 
علي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 260/200 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الإثنني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/4/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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ا�شتدراك

بتاريخ 25 دي�شمرب 2014، قرار  ال�شادر  الر�شمية عدد )3189(  ُن�شر يف اجلريدة 
حمافظ م�شرف البحرين املركزي رقم )44( ل�شنة 2014 ب�شاأن ا�شتمرار املدير اخلارجي 

تويل اإدارة بنك اأوال.
وال�شحيح اأن القرار امل�شار اإليه اآنفًا هو رقم )48( ل�شنة 2014.

لذا لزم التنويه.

ا�شتدراك

الر�شمية،  اجلريدة  يف  املن�شور   2014 ل�شنة   )154( رقم  ا�شتمالك  قرار  ي�شحح 
اخلا�س با�شتمالك جزء من العقار امل�شجل با�شم ال�شيدة/ ملي�س عبدعلي ح�شن املديفع، 
الكائن يف جبلة حب�شي ح�شب املقدمة رقم 1994/7039، من اأجل تطوير �شارع رقم 35 
ا�شتمالكًا كليًا على جميع  القرار  الأ�شغال، بحيث يكون  وطريق رقم 3514 ح�شب وزارة 
العقار رقم )04031145( بدل ال�شتمالك اجلزئي، وذلك لتعذر النتفاع باجلزء املتبقي 

منه.

لذا لزم التنويه.


