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وزارة التنمية الجتم�عية
قرار رقم  )67( ل�شنة 2014

ب�ش�أن تعيين مجل�س اإدارة موؤقت
 لجمعية البحرين للقطط والحيوان�ت الأليفة

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

1989 وتعديالته،
وعلى القرار رقم )18( ل�شنة  2001 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية البحرين للقطط،

وعلى القرار رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تعديل النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين للقطط،
وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية البحرين للقطط واحليوانات الأليفة،

والثابت فيها  املوؤرخة  11/ 2014/6م  الأهلية  املنظمات  اإدارة دعم  اإلى مذكرة  وا�شتنادًا 
خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( 
ل�شنة 1989 وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

للجمعية،
وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حل�شن �شري العمل بجمعية البحرين للقطط واحليوانات الأليفة،
وبناًء على عر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،
قرر الآتي:
م�دة )1(

اأ�شهر  ثمانية  ملدة  الأليفة  واحليوانات  للقطط  البحرين  موؤقت جلمعية  اإدارة  ُيعينّ جمل�س 
برئا�شة ال�شيدة هناء عبداهلل علي كانو وع�شوية كل من:

1( حممد مهنا علي ال�شي�شي. 
2( عبداهلل باقر ح�شن باقر.

3( فرح عبد الر�شول ح�شي حممد.
4( حممد املا�س علي عبداهلل العجيمي. 

5( في�شل ح�شن اإبراهيم ح�شن كمال.
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م�دة )2(
يكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقررة ملجل�س الإدارة وفقًا لأحكام قانون اجلمعيات 
والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.
م�دة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمي  على 
اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

م�دة )4(
اأو�شاع اجلمعية  ُيِعدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا يقدم لوزارة التنمية الجتماعية ب�شاأن 
مت�شمنًا اأمورها املالية خالل العامي املا�شيي ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير وتنظيم العمل بها 
وفقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما وذلك خالل اأربعة اأ�شهر من تاريخ العمل 

بهذا القرار.
م�دة )5(

اإلى اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية 
باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، واأن يعر�س عليها تقريرًا 
مف�شاًل عن حالة اجلمعية، وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها 
والنظام  القانون  لأحكام  وفقًا  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.
م�دة )6(

لتاريخ  التايل  اليوم  وُيعمل به من  القرار،  التنمية الجتماعية تنفيذ هذا  على وكيل وزارة 
ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيرة التنمية الجتم�عية
فـ�ئقة بنت �شـعيد ال�شـ�لــح

 �شدر يف: 9 ربيع الأول 1436هـ
املــوافـــق: 31 دي�شـمرب 2014 م
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املجل�س الأعلى للبيئة
قرار رقم )4( ل�شنة 2014

ب�ش�أن اعتم�د وتنظيم عمل مك�تب ال�شت�ش�رة البيئية
في مملكة البحرين

رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة:
باملر�شوم  املعدل  البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بقانون رقم )8( ل�شنة 1997،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى املر�شوم رقم )91( ل�شنة 2012 بتنظيم اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1998 ب�شاأن التقومي البيئي للم�شروعات،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2000 ب�شاأن اعتماد جهاز البيئة للمكاتب ال�شت�شارية العاملة 
يف جمال التقومي البيئي للم�شروعات والدرا�شات البيئية،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2010 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي الهيئة العامة حلماية الرثوة 
البحرية والبيئة واحلياة الفطرية �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي،

وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي،
قرر الآتي:

الف�شل الأول
تع�ريف

م�دة )1(
يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها 

مامل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
اململكة: مملكة البحرين.

املجل�س: املجل�س الأعلى للبيئة.
الرئي�س التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للمجل�س.

الإدارة املخت�شة: اإدارة التقومي والرقابة البيئية باملجل�س.
البيئي  التقومي  جمال  يف  املتخ�ش�شة  املكاتب  اأو  املوؤ�ش�شات  البيئية:  ال�شت�شارة  مكاتب 
والأبحاث  والدرا�شات  التقارير  اإعداد  يف  وا�شعة  خربة  لديها  يكون  والتي  البيئية  والدرا�شات 
اأو املكاتب  املوؤ�ش�شات  للم�شروعات �شواء كانت هذه  البيئي  التاأثري  والتحليالت اخلا�شة بتقومي 

بحرينية اأو اأجنبية.
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املراكز الداعمة: املوؤ�ش�شات واملراكز العلمية اأو املهنية املتخ�ش�شة يف �شوؤون البيئة واملختربات 
با�شمه  بع�شها  اأو  كلها  البيئية  الدرا�شة  باإجراء  البيئية  ال�شت�شارة  يكلفها مكتب  التي  والأفراد 
وحتت اإ�شرافه مثل اجلوانب املتعلقة بامل�شوحات احلقلية والتحاليل املختربية والإح�شائية، �شواء 

كان هذا املكتب فرعًا لهذه املراكز اأو وكياًل عنها، و�شواء كان املركز داخل اململكة اأو خارجها.
اأن يكون هو  امل�شروع وميكن  اأعمال  نتائج وخمرجات  قانونًا عن  امل�شئول  امل�شروع: هو  �ش�حب 

مالك امل�شروع.
تقومي الأثر البيئي للم�شروع: الدرا�شة اأو الدرا�شات التي يتم اإجراوؤها قبل اإ�شدار ترخي�س 
الآثار  تخفيف  اأو  ملنع  املنا�شبة  والو�شائل  والإجراءات  املحتملة،  البيئية  الآثار  لتحديد  م�شروع 

ال�شلبية اأو زيادة املردود الإيجابي للم�شروع على البيئة.
امل�شوح�ت احلقلية: الدرا�شات والأبحاث امليدانية واملختربية امل�شتملة على الإح�شاءات الو�شفية 
واملتباينة ملجمل املعايري واملوؤ�شرات البيئية الأحيائية والكيميائية والفيزيائية واجليولوجية، واأي 

معايري اأخرى اقت�شادية واجتماعية.
الف�شل الث�ين

الهدف ونط�ق التطبيق
م�دة )2(

يهدف هذا القرار اإلى اعتماد عمل مكاتب ال�شت�شارة البيئية العاملة يف جمال الدرا�شات 
البيئي  التقومي  درا�شات  خا�شة  وب�شفة  اململكة،  واقت�شاد  ببيئة  املتعلقة  البيئية  والبحوث 
لأ�شحابه،  وت�شليمه  تنفيذه  اأو مت  التنفيذ  قيد  اأو  الدرا�شة  قيد  امل�شروع  كان  �شواء  للم�شروعات 

وتنظيم عمل هذه املكاتب، وذلك لتفعيل الرقابة على اأعمالها مبا يحقق الهدف من اإن�شائها.
م�دة )3(

منها  ي�شتجد  وما  القائمة  البيئية  ال�شت�شارة  القرار على جميع مكاتب  اأحكام هذا  ت�شري 
�شواء كانت تزاول ن�شاطها يف جمال التقومي البيئي للم�شروعات ب�شفة اأ�شلية اأو كانت ترغب يف 

اإ�شافة هذا الن�شاط اإلى اأن�شطتها الأخرى.
م�دة )4(

املن�شو�س  البيئية  ال�شت�شارة  نطاق عمل مكاتب  اعتماد وحتديد  التنفيذي  الرئي�س  يتولى 
عليها يف هذا القرار وما ي�شتجد منها اأو يطراأ عليها من تعديل.

الف�شل الث�لث
ا�شرتاط�ت مزاولة العمل

م�دة )5(
ل يجوز ملكاتب ال�شت�شارة البيئية مزاولة عملها يف اململكة اإل بعد احل�شول على العتماد 

من الرئي�س التنفيذي ووفقًا لل�شروط املّبينة يف امللحق رقم )1( املرافق لهذا القرار. 
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ويتعي لعتماد هذه املكاتب تقدمي جميع امل�شتندات التي حتددها الإدارة املخت�شة واملبينة 
يف املادة )6( من هذا القرار وقبولها من قبل تلك الإدارة.

م�دة )6(
يجب على مكاتب ال�شت�شارة البيئية التي ترغب يف اعتمادها اأن تتقدم بامل�شتندات التالية 

اإلى الإدارة املخت�شة بوا�شطة �شاحب املكتب اأو وكيله:
البيانات العامة للمكتب املتعلقة بعدد العاملي لديه من ا�شت�شاريي اأو خرباء واخت�شا�شيي  اأ- 
وفنيي، وتاريخ مزاولة كل منهم العمل يف جمال تخ�ش�شه، وتاريخ ممار�شة املكتب لن�شاطه.
املوؤهالت العلمية والأكادميية ملدير املكتب والعاملي لديه، م�شدق عليها ومعتمدة من وزارة  ب- 

الرتبية والتعليم باململكة.
من  للم�شروعات  البيئي  التقومي   بدرا�شات  يقومون  ملن  اخلربة  و�شهادات  الذاتية  ال�شرية  ج- 
ووثائق  م�شتندات  من  يوؤيدها  مبا  م�شفوعة  حل�شابه،  يعملون  ممن  اأو  املكتب  يف  العاملي 
الوثائق  هذه  كانت  اإذا  املخت�شة  اجلهات  من  عليها  وم�شدق  �شدورها  جهة  من  معتمدة 

وامل�شتندات من مكاتب اأجنبية. 
بيان عن امل�شروعات امل�شار اإليها يف �شهادات اخلربة، تت�شمن ا�شم امل�شروع والبلد الذي نفذ  د- 

فيه وتكلفته املالية ومدة تنفيذه ومدى تعلقه اأو ارتباطه بالنواحي البيئية. 
�شاأن  يف  لديه  وللعاملي  للمكتب  �شابقة  وحتليالت  ودرا�شات  واأبحاث  تقارير  من  مناذج  هـ- 

التقومي البيئي للم�شروعات.
اجلهات  لدى  الأخرى  الت�شجيل  �شهادات  من  و�شورة  التجاري  ال�شجل  �شهادة  من  �شورة  و- 

احلكومية باململكة.
الف�شل الرابع

امله�م وال�شلحي�ت
م�دة )7(

التي  وال�شالحيات  باملهام  اللتزام  اعتمادها  حال  البيئية  ال�شت�شارة  مكاتب  على  يتعي 
�شدر العتماد بناًء عليها والتي تخولها لها فئة العتماد املو�شحة بامللحق رقم )2( املرافق لهذا 

القرار، ووفقًا لال�شرتاطات الواردة يف �شهادة العتماد.
م�دة )8(

يتعني عند مزاولة مكاتب ال�شت�شارة البيئية ملهام و�شالحيات عملها اللتزام بال�شروط الآتية:
والأبحاث ب�شورة فنية  والتقارير  والتحاليل املختربية  البيئية  الدرا�شات  املكاتب  اأن تنجز  اأ- 
وباإتباع الطرق العلمية ال�شحيحة وبا�شتخدام الأ�شاليب والأدوات احلديثة واأن يوكل املكتب 
الواردة  املكتب  ت�شنيف  لفئة  وفقًا  ذوي اخلربة  الأكفاء من  املخت�شي  اإلى  اأعماله  اجناز 

بامللحق رقم )1( املرافق لهذا القرار.
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اأن تت�شف جميع ال�شت�شارات البيئية والتقارير والأبحاث والدرا�شات التي يقدمها املكتب  ب- 
بال�شمولية والدقة واحليادية واأن تعد وفقًا للتن�شيق املقرر من قبل الإدارة املخت�شة.

امل�شروعات  على  رقابية  طبيعة  ذات  اأعمال  اأية  ملبا�شرة  عملها  نطاق  املكاتب  تتجاوز  األ  ج- 
التداخل معها  املجل�س ول يجوز  �شلطة  امل�شروعات من  الرقابة على  اأعمال  لكون  القائمة، 

فيها.
اأن ت�شاغ خمرجات الدرا�شات البيئية يف التقارير وامل�شتندات واخلطابات املقدمة من قبل  د- 
املكاتب باأمانة علمية، وجتنب اإخفاء اأي من املخرجات التي قد يرتتب عليها اأ�شرار بيئية 
اأو اقت�شادية اأو ا�شتخدام عبارات اأو م�شطلحات ل تربز امل�شتوى احلقيقي املتوقع لالأ�شرار 

البيئية والقت�شادية لأي من الأن�شطة.
ل يجوز للمكاتب اأو املراكز الداعمة لها اإجراء اأو امل�شاهمة يف اإجناز جزء من درا�شة تقومي  هـ- 
تنفيذه   اأو  اأو ت�شميمه  درا�شة جدواه  املركز يف  اأو  املكتب  ي�شاهم  لأي م�شروع  البيئي  الأثر 

وتكون لهذه املكاتب اأو املراكز �شلة عمل مبكتب اأو موظف يعمل حل�شاب هذا امل�شروع.
اللتزام باللوائح الداخلية واخلطوط ال�شرت�شادية املتعلقة باإجراء الدرا�شات البيئية، وكذا  و- 
اللتزام با�شتيفاء جميع املتطلبات وال�شروط والإر�شادات التي تقرها الإدارة املخت�شة اإبان 

اإعداد تلك الدرا�شات.
م�دة )9(

كمكاتب  العمل  التنفيذي  الرئي�س  قبل  من  املعتمدة  غري  واملكاتب  املوؤ�ش�شات  على  يحظر 
اأو اأن تقوم باإعداد درا�شات التقييم البيئي لأي م�شروع، كما يحظر عليها اأن  ا�شت�شارات بيئية 
تلك  اعتماد  بغر�س  املخت�شة  الإدارة  اإلى  مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  ب�شورة  خمرجاتها  تقدم 
املخرجات من الناحية الر�شمية، ول يجوز لالإدارة املخت�شة قبول اأي م�شتند يتعلق بدرا�شة تقومي 

بيئي مل�شروع مت اإعداده من قبل موؤ�ش�شة اأو مكتب غري معتمد من جانبها.
الف�شل اخل�م�س

اإجراءات العتم�د والتجديد
م�دة )10(

ال�شت�شارة  مكاتب  من  اإليها  تقدم  التي  العتماد  طلبات  يف  البت  املخت�شة  الإدارة  تتولى 
البيئية بعد العر�س على الرئي�س التنفيذي وذلك خالل ثالثي يومًا من تاريخ تقدمي الطلبات 

م�شتوفاة كافة البيانات وامل�شتندات املبينة يف املادة )6( من هذا القرار.
وتخطر املكاتب طالبة العتماد بقرار القبول اأو الرف�س خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ 

�شدوره  بكتاب م�شجل بعلم الو�شول.
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م�دة )11(
جديدة  بطلبات  تتقدم  اأن  اعتمادها،  طلب  رف�س  التي  البيئية  ال�شت�شارة  ملكاتب  يجوز 
اأو  ن�شاطها  طبيعة  حيث  من  املكاتب  هذه  على  طراأت  قد  تغيريات  ثمة  كان  اإذا  الغر�س  لهذا 
كفاءة العاملي لديها وخرباتهم وتخ�ش�شاتهم، على اأن تتقدم هذه املكاتب بن�شخ جديدة من 
امل�شتندات والوثائق املعتمدة امل�شار اإليها يف املادة )6( من هذا القرار مبا يتفق مع امل�شتجدات.

م�دة )12(
لها فح�س  يحق  التي  املخت�شة  الإدارة  قبل  للتقييم من  البيئية  ال�شت�شارة  تخ�شع مكاتب 
قبل  من  املقدمة  والبيانات  والبحوث  والتقارير  الدرا�شات  وحيادية  ودقة  �شحة  تقييم  واإعادة 

املكتب يف اأي وقت �شواء كان امل�شروع قيد الدرا�شة، اأو قيد التنفيذ اأو مت تنفيذه.
اأداء املكاتب  اأو الرف�س وذلك طبقًا ل�شتمارة تقييم  وتكون هذه املعطيات خا�شعة للقبول 

ال�شت�شارية املو�شحة يف امللحق رقم )3( املرافق لهذا القرار.
م�دة )13(

اأ-   تعتمد مكاتب ال�شت�شارة البيئية ملدة �شنتي قابلة للتجديد ملدد مماثلة، ويخ�شع اعتماد هذه 
املكاتب لدى املجل�س لر�شوم القيد والتجديد املقررة يف هذا ال�شاأن.

ب- يجدد اعتماد مكاتب ال�شت�شارة البيئية بطلب اإلى الإدارة املخت�شة من �شاحب املكتب اأو 
وكيله ملدة مماثلة، ويجب تقدمي طلب التجديد قبل انتهاء مدة الرتخي�س مبدة ل تقل عن 

ثالثة اأ�شهر.
الف�شل ال�ش�د�س

�شجل قيد مك�تب ال�شت�ش�رة البيئية
م�دة )14(

تعد الإدارة املخت�شة �شجل لقيد مكاتب ال�شت�شارة البيئية تدون فيه املكاتب املرخ�س لها 
وما يطراأ  ينوب عنه  اأو من  امل�شئول  املدير  وا�شم  القرار،  اململكة طبقًا لأحكام هذا  بالعمل يف 
عليها من تغيري ونتائج التقييم الدوري لهذه املكاتب، وكذا اجلزاءات التاأديبية التي وقعت على 
هذه املكاتب خالل مدة الرتخي�س، وُيجدد القيد يف ال�شجل امل�شار اإليه مرة كل عامي بتوافر 

الآتي:
اإلى الإدارة املخت�شة مع مراعاة املواعيد املن�شو�س عليها يف  ال�شاأن بطلب  اأن يتقدم ذوو   -1

املادة )13( من هذا القرار.
2- ا�شتمرار توافر �شروط منح الرتخي�س يف �شاأن مكتب ال�شت�شارة البيئية. 
3- ا�شتيفاء معايري العتماد الواردة يف امللحق رقم )1( املرافق لهذا القرار.



12
العدد: 3193 - الخميس 22 يناير 2015

م�دة )15(
ي�شنف جدول قيد مكاتب ال�شت�شارة البيئية على ثالث فئات هي الفئة )اأ( و)ب( و)ج(، 
ويحدد انتماء املكتب ال�شت�شاري اإلى اأي من هذه الفئات الثالث ح�شب املعيار املحدد لكل منها 

واملو�شح يف امللحق رقم )1( املرافق لهذا القرار.
وعلى املكتب ال�شت�شاري تنفيذ نوعية درا�شات التقومي البيئي للم�شروعات املتاحة له ح�شب 
الفئة املنتمي اإليها وكذلك بح�شب ما يتوفر لديه اأو لدى املراكز الداعمة املرتبطة به من خربات 
علمية يف املجالت البيئية ويتحمل �شاحب امل�شروع م�شئولية انتقاء املكتب ال�شت�شاري من قائمة 
املكاتب املعتمدة لدى املجل�س فقط، ويتعي على �شاحب امل�شروع اإخطار املجل�س واحل�شول على 

موافقته ب�شاأن اختياره املكتب ال�شت�شاري ح�شبما ورد بامللحق رقم )2( املرافق لهذا القرار. 
م�دة )16(

اأعلى بطلب  فئة  اإلى  فئة  بنقله من  و�شعه  تعديل  اأن يطلب  البيئية  ال�شت�شارة  يجوز ملكتب 
يقدم اإلى الإدارة املخت�شة، وذلك اإذا ما توافرت فيه ال�شروط الآتية:

1- اأن يثبت لالإدارة املخت�شة حت�شن عمله وعدم ت�شجيل اأية خمالفات �شده خالل ال�شنة ال�شابقة 
على تاريخ تقدمي طلب التعديل.

2- اأن يكون م�شتوفيًا ملتطلبات الفئة اجلديدة التي يطلب النقل اإليها.
3- اأن يكون تعديل الت�شنيف بعد فرتة �شالحية العتماد وعند موعد جتديده.

م�دة )17(
الدرا�شات  النتهاء من  البيئية عقب  ال�شت�شارة  اأداء مكتب  بتقومي  املخت�شة  الإدارة  تقوم 
البيئية واأهمها درا�شة تقومي الأثر البيئي املقدمة لها من قبل املكتب ح�شب ال�شتمارة املو�شحة يف 
امللحق رقم )3( املرافق لهذا القرار، ويف حال ح�شول املكتب امل�شنف من الفئة )اأ( و)ب( على 
تقييم اأداء اأقل من متطلبات تلك الفئة ح�شب املعايري املو�شحة يف امللحق رقم )1( املرافق لهذا 
القرار ينقل تلقائيًا للفئة الأدنى ويخطر املكتب بذلك. ويف حال حدوث ذلك للمكتب امل�شنف من 

الفئة )ج( يجوز لالإدارة املخت�شة �شطب ا�شم املكتب من القائمة.
م�دة )18(

يحق ملكتب ال�شت�شارة البيئية اأو من ميثله التظلم من قرارات الإدارة املخت�شة املن�شو�س 
بالقرار  املكتب  اإخطار  تاريخ  من  �شهر  خالل  التنفيذي  الرئي�س  اأمام  ال�شابقة  املادة  يف  عليها 

بكتاب م�شجل بعلم الو�شول.
ويبت يف التظلم خالل ثالثي يومًا من تاريخ تقدميه، وتعترب فوات تلك املدة دون رد مبثابة 
رف�س �شمني للتظلم، وملن رف�س تظلمه اأو اعترب مرفو�شًا الطعن اأمام املحكمة الكربى املدنية 

على قرار رف�س التظلم اأو اعتباره مرفو�شًا.
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م�دة )19(
اإذا ما اأجازت الإدارة املخت�شة درا�شة تقومي الأثر البيئي املعدة من مكتب ال�شت�شارة البيئية 
فال يجوز لذلك الأخري اإدخال اأية تعديالت عليها �شواء باحلذف والإ�شافة اإل بعد اأخذ املوافقة 

من هذه الإدارة.
الف�شل ال�ش�بع

اأحك�م ع�مة
م�دة )20(

تكون مكاتب ال�شت�شارة البيئية م�شئولة م�شئولية قانونية عن �شحة ودقة م�شمون الدرا�شات 
ونتائج التحاليل وامل�شتندات والبيانات املعدة من قبل املراكز الداعمة لها والتي كلفتها باإعدادها 

كلها اأو جزء منها.
م�دة )21(

اأو  اأو م�شطنعة  اأو م�شتندات مزورة  اأوراق  بتقدمي  البيئية  يف حالة قيام مكتب ال�شت�شارة 
جاز  الإدارة  تلك  منه  تطلبها  التي  امل�شتندات  توفري  عن  امتناعه  اأو  املخت�شة  لالإدارة  ملفقة 
اأو  التزوير  هذا  �شواهد  بها  مو�شٍح  املخت�شة  الإدارة  من  مذكرة  على  بناء  التنفيذي،  للرئي�س 
اأو المتناع، اأن ي�شدر قرارًا م�شببًا باإلغاء اعتماد املكتب املخالف نهائيًا  اأو التلفيق  ال�شطناع 
لعتماده  التقدمي  اإعادة  من  وحرمانه  نهائيًا  البيئية" املعتمدة  ال�شت�شارة  "مكاتب  قائمة  من 
مرة اأخرى، اأو وقف ن�شاطه ب�شورة موؤقتة ل تقل عن �شتة اأ�شهر، مع عدم الإخالل بالرجوع على 
املكتب بكافة التكاليف املرتتبة على الأ�شرار املالية والبيئية الناجتة عن املخالفات التي اقرتفها، 

مبا فيها رد جميع تكاليف اإعداد الدرا�شة التي يكون قد ت�شلمها.
اإخطار املكتب مبا ي�شدر يف حقه من قرارات بكتاب م�شجل بعلم  الإدارة املخت�شة  وعلى 
ت�شلم  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  املجل�س  لرئي�س  منها  التظلم  حق  وللمكتب  الو�شول، 

الإخطار.
ويبت يف التظلم خالل ثالثي يومًا من تاريخ تقدميه، وتعترب فوات تلك املدة دون رد مبثابة 
رف�س �شمني للتظلم، وملن رف�س تظلمه اأو اعترب مرفو�شًا الطعن اأمام املحكمة الكربى املدنية 

على قرار رف�س التظلم اأو اعتباره مرفو�شًا.
م�دة )22(

يجوز لالإدارة املخت�شة يف حالة ال�شك يف دقة اأو �شحة امل�شتندات املقدمة من اأحد مكاتب 
ال�شت�شارة البيئية املعتمدة تكليف مكتب اآخر اأو موؤ�ش�شة اأخرى باإعادة اإجراء بع�س الدرا�شات اأو 

التحاليل املختربية للتحقق من ذلك.
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م�دة )23(
مع عدم الإخالل باأحكام املادتي )26( و)29( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 
ب�شاأن البيئة، يتحمل مكتب ال�شت�شارة البيئية امل�شئولية الكاملة عن الأ�شرار التي ترتتب على 
الأخذ بتقارير املكتب اأو املراكز الداعمة والدرا�شـات التي تقدم منهم عند تنفيذ امل�شروع �شـواء 
ال�شتغناء عن  اأو عند  ال�شـيانة  اأو  الت�شـغيل  اأو مرحلة  الختبار  اأو مرحلة  التاأ�شي�س  يف مرحلة 

امل�شروع.
اإليها ومعاجلـة ما  باإزالة الأ�شرار امل�شار  اأي من هذه احلالت  ويلتزم �شاحب امل�شروع يف 
ينجم عنها من اآثار بحيث يعود احلال اإلى ما كان عليه قبل البدء يف امل�شروع دون الرجوع على 

املجل�س باأية تعوي�شات.
م�دة )24(

ُيلغى القرار رقم )3( ل�شنة 2000 ب�شـاأن اعتماد جهـاز البيئة للمكـاتـب ال�شت�شارية العاملة 
يف جمال التقومي البيئي للم�شروعات والدرا�شات البيئية، كما ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا 

القرار.
م�دة )25(

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

رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة 
عبـداهلل بـن حمــد بن عي�شى اآل خليـفـة

�شدر بتاريخ: 5 حمـرم 1436هـ
املــــــوافـــــــق: 29 اأكتوبر 2015م
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ملحق رقم )1(
مع�يري اعتم�د املك�تب ال�شت�ش�رية

اأوًل: طلب�ت العتم�د اجلديدة
املعي�ر الفئة

اأن يكون مدير املكتب حائزًا على �شهادة جامعية معتمدة من وزارة الرتبية   .1
والتعليم يف تخ�ش�شات العلوم اأو الهند�شة بحيث ل تقل عن:

�شنوات. ع�شر  عن  تقل  ل  خربة  مع  البكالوريو�س     .i
�شنوات. �شبع  عن  تقل  ل  خربة  مع  املاج�شتري    .ii

�شنوات. خم�س  عن  تقل  ل  خربة  مع  الدكتوراه   .iii
على اأن تكون جمالت اخلربة �شمن جمالت علمية اأو هند�شية ذات عالقة 

مبجال اإعداد الدرا�شات البيئية.
�شهادة  على  حائزين  اأخ�شائيي   )3( عن  باملكتب  العاملي  عدد  يقل  األ    .2
جامعية ل تقل عن البكالوريو�س واأن تكون معتمدة من وزارة الرتبية والتعليم 
يف تخ�ش�شات العلوم اأو الهند�شة اأو املوارد الطبيعية اأو ما يكافئها بحيث ل 
تقل خرباتهم العملية عن )3( �شنوات واأن ل يقل جمموع خربة الأخ�شائيي 
عن 20 �شنة يف جمالت عمل مماثلة لالأعمال التي �شيخولهم هذا العتماد 

لأدائها.
موافق  اأو  ومنفذة  منتهية  م�شاريع  يقل عن )7(  ل  ما  املكتب  لدى  يكون  اأن   .3
موا�شيعها  جمالت  تكون  اأن  على  التنفيذ  قيد  مرحلة  �شمن  وتكون  عليها 
مماثلة لالأعمال التي �شيخولهم هذا العتماد لأدائها واأن ل يكون قد م�شى 

على اإنهاء اأي منها )6( �شنوات اأو اأكرث.

)اأ(
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املعي�ر الفئة
الرتبية  وزارة  من  معتمدة  جامعية  �شهادة  على  حائزًا  املكتب  مدير  يكون  اأن   .1

والتعليم يف تخ�ش�شات العلوم اأو الهند�شة بحيث ل تقل عن:
�شنوات. ع�شر  عن  تقل  ل  خربة  مع  البكالوريو�س    .i

�شنوات. �شبع  عن  تقل  ل  خربة  مع  املاج�شتري    .ii
�شنوات. خم�س  عن  تقل  ل  خربة  مع  الدكتوراه   .iii

اأو هند�شية ذات عالقة  تكون جمالت اخلربة �شمن جمالت علمية  اأن  على 
مبجال اإعداد الدرا�شات البيئية.

األ يقل عدد العاملي باملكتب عن اثني من الأخ�شائيي حائزين على �شهادة   .2
جامعية ل تقل عن البكالوريو�س واأن تكون معتمدة من وزارة الرتبية والتعليم يف 
تخ�ش�شات العلوم اأو الهند�شة اأو املوارد الطبيعية اأو ما يكافئها بحيث ل تقل 
خرباتهم العملية عن 3 �شنوات واأن ل يقل جمموع خربة الأخ�شائيي عن 15 

�شنة يف جمالت عمل مماثلة لالأعمال التي �شيخولهم هذا العتماد لأدائها.
اأن يكون لدى املكتب ما ل يقل عن )5( م�شاريع منتهية ومنفذة اأو موافق عليها   .3
مماثلة  موا�شيعها  جمالت  تكون  اأن  على  التنفيذ  قيد  مرحلة  �شمن  وتكون 
لالأعمال التي �شيخولهم هذا العتماد لأدائها واأن ل يكون قد م�شى على اإنهاء 

اأي منها )6( �شنوات اأو اأكرث.

)ب(

الرتبية  وزارة  من  معتمدة  جامعية  �شهادة  على  حائزًا  املكتب  مدير  يكون  اأن   .1
والتعليم يف تخ�ش�شات العلوم اأو الهند�شة بحيث ل تقل عن:

i.    البكالوريو�س مع خربة ل تقل عن ع�شر �شنوات.  
�شنوات. �شبع  عن  تقل  ل  خربة  مع  املاج�شتري     .ii

�شنوات. خم�س  عن  تقل  ل  خربة  مع  الدكتوراه   .iii
اأو هند�شية ذات عالقة  تكون جمالت اخلربة �شمن جمالت علمية  اأن  على 

مبجال اإعداد الدرا�شات البيئية.
اأخ�شائي واحد حائز على �شهادة جامعية  باملكتب عن  العاملي  األ يقل عدد   .2
يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  معتمدة  تكون  واأن  البكالوريو�س  عن  تقل  ل 
تخ�ش�شات العلوم اأو الهند�شة اأو املوارد الطبيعية اأو ما يكافئها بحيث ل تقل 
خرباته العملية عن 10 �شنوات يف جمالت عمل مماثلة لالأعمال التي �شيخولهم 

هذا العتماد لأدائها.

)ج(
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املعي�ر الفئة
اأن يكون لدى املكتب ما ل يقل عن )3( م�شاريع منتهية ومنفذة اأو موافق عليها   .3
مماثلة  موا�شيعها  جمالت  تكون  اأن  على  التنفيذ  قيد  مرحلة  �شمن  وتكون 
لالأعمال التي �شيخولهم هذا العتماد لأدائها واأن ل يكون قد م�شى على اإنهاء 

اأي منها )6( �شنوات اأو اأكرث.
ث�ني�ً : جتديد اعتم�د املك�تب التي �شبق اعتم�ده�:

مع�يري ع�مة للتجديد:
اأن يقدم طلب جتديد العتماد قبل انتهاء �شالحية اآخر اعتماد للمكتب مبا ل   .1

يقل عن ثالثة اأ�شهر.
2.   اأن ل يتعار�س جتديد العتماد مع معايري فئات طلبات العتماد اجلديد وميكن 
اأن ي�شاف اإليها ما اأنهاه املكتب خالل فرتة اعتماده من درا�شات تقومي الأثر 
البيئي املطلوبة ومت تقدميها لإدارة التقومي والتخطيط البيئي )�شابقًا( ومت 

قبولها من قبل الإدارة ذاتها.
مدير  خربة  و�شنوات  موؤهالت  ترجحها  التي  للفئة  العتماد  بقاء  يخ�شع   .3
واأخ�شائيي املكتب ال�شت�شاري واأعداد الدرا�شات املطلوبة لكل فئة اإلى ح�شول 
لكل  الأداء  تقييم  لتقديرات  وذلك  اأدناه  مو�شح  هو  كما  تقدير  على  املكتب 
من التقارير واملهام املطلوبة من قبل الإدارة املخت�شة من تقومي اأثر بيئي اأو 
اأداء املراقبة اأثناء تنفيذ امل�شروع بعد خ�شوعه لتقييم الأثر البيئي والتقارير 
املرافقة لتلك العملية، مع مالحظة اإمكانية خف�س فئة اعتماد املكتب كما هو 
مو�شح اأدناه ب�شكل يت�شمن رفع ا�شم املكتب من قائمة العتماد ب�شكل كامل 
يف حال اأنه كان مدرجًا على الفئة )ج( وح�شل على تقدير اأداء اأقل من احلد 

الأدنى املطلوب خالل فرتة العتماد:
الفئة )اأ(: يجب اأن يكون متو�شط تقدير التقارير/ والدرا�شات املنجزة    .i
)ممتازًا( خالل فرتة العتماد الأخرية واأن ل يكون تقدير اأي تقرير اأقل 

من )جيد(.
الفئة )ب(: يجب اأن يكون متو�شط تقدير التقارير/ والدرا�شات املنجزة    .ii

)جيد جدًا( واأن ل يكون تقدير اأي تقرير اأقل من )�شعيف(.
iii. الفئة )ج(: يجب اأن يكون تقدير التقارير/ والدرا�شات املنجزة )جيدًا( 
واأن ل يكون تقدير اأي تقرير اأقل من )�شعيف( مع ا�شرتاط قيام املكتب 
مب�شروع واحد )كحد اأدنى( خالل فرتة العتماد داخل اأو خارج اململكة.
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ملحق رقم )2(
اأنواع الدرا�ش�ت و اخلدم�ت امل�شموح بتنفيذه� لكل فئة من فئ�ت العتم�د

اأنواع الدرا�ش�ت و اخلدم�ت الفئة
جميع اأنواع الدرا�شات البيئية وت�شتمل على:

الأثر  تقومي  لعملية  امل�شاريع  ت�شجيل  )ا�شتمارات  املبدئي  البيئي  التقومي   -
البيئي(.

تقارير حتديد الو�شع البيئي )تقارير تقت�شر على درا�شات حتددها الإدارة   -
املخت�شة(.

درا�شات التقومي البيئي.   -
درا�شات تقييم الو�شع البيئي.   -

امل�شوحات البيئية.  -
خطط توفيق الأو�شاع.  -
خطط الإدارة البيئية.  -
تقييم المتثال البيئي.  -

مراقبة تنفيذ ا�شرتاطات املوافقة البيئية وخطة الإدارة البيئية بعد الرتخي�س   -
�شنة من  اأول  لها  ي�شاف  ال�شناعية  للم�شاريع  بالن�شبة  التنفيذ  )خالل فرتة 

الت�شغيل(. 
التدقيق البيئي.  -

القطاعات  جلميع  وذلك  التقارير  اإعداد  تتطلب  ل  التي  البيئية  املجالت   -
التنموية.

)اأ(

نف�س الدرا�شات املتاحة للفئة )اأ( ولكن لقطاع امل�شاريع ال�شناعية فقط. )ب(
الدرا�شات والأن�شطة التالية فقط:

الأثر  تقومي  لعملية  امل�شاريع  ت�شجيل  )ا�شتمارات  املبدئي  البيئي  الأثر  تقومي   -
البيئي(.

الإدارة  حتددها  درا�شات  على  تقت�شر  )تقارير  البيئي  الو�شع  حتديد  تقارير   -
املخت�شة(.

- املجالت البيئية الأخرى عدا درا�شات تقومي الأثر البيئي والتي ل ت�شتمل على 
اأجزاء من درا�شات تقومي الأثر البيئي.

)ج(
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ملحق رقم )3(  
ا�شتم�رة تقييم اأداء املك�تب ال�شت�ش�رية )جودة التق�رير(

ا�شم امل�شروع:
ا�شم جهة ال�شت�ش�رات البيئية:

اأجري التقييم بوا�شطة: 

 
درجة 
التقييم

الدرجة 
النه�ئية 
للمعي�ر

معي�ر التقييم

5
تفا�شيل  ب�شاأن  ووا�شح  التقرير على و�شف خمت�شر  احتوى  هل 

امل�شروع والبيئة املحيطة؟ 1

2 هل مقدمة التقرير مالئمة؟ 2

4

هل متت تغطية جميع التفاقيات الدولية واملقايي�س البيئية العاملية 
بامل�شروع  العالقة  ذات  املحلية(  املقايي�س  كفاية  عدم  حال  )يف 

وح�شب حاجته لها؟ 3

8 هل و�شف امل�شروع كايف ويغطي جميع اأجزائه؟ 4

15
هل جرى م�شح وو�شف البيئة الأ�شا�شية قبل قيام امل�شروع ب�شكل 

كايف؟ وهل متت تغطية الأجزاء ذات ال�شلة بامل�شروع؟ 5

10
هل غطى تقييم الآثار البيئية جميع الآثار املبا�شرة وغري املبا�شرة؟ 
وهل متت تغطية الفرتة الزمنية املتوقعة لكل منها وقابلية اإزالة 

الأثر؟ وهل مت ت�شنيفها مبو�شوعية من ناحية اأهميتها؟
6

10
هل �شملت الإجراءات التخفيفية املقرتحة جميع م�شببات الآثار 
جراء  من  املتوقعة  الأهمية  واملتو�شطة  الهامة  ال�شلبية  البيئية 

اإقامة امل�شروع؟
7

10
املقرتحة  التخفيفية  الإجراءات  من  كل  وتف�شيل  �شرح  مت  هل 
ومقدار ما �شتحدثه من حد لالآثار ومتطلبات تنفيذها؟ وهل تعد 

هذه الإجراءات املقرتحة جمدية يف حتقيق الغر�س منها؟
8
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6

هل غطى التقرير و�شف لبدائل لأي من اأجزاء امل�شروع من ناحية 
اأو  الهند�شية  ت�شاميمه  اأو  فيه  امل�شتخدمة  التقنيات  اأو  املواقع 
الإجراءات التخفيفية املقرتحة؟ وهل اأدخلت العتبارات البيئية 

كعوامل للمفا�شلة بينها؟

9

6
تغطي  البيئة  على  الآثار  مراقبة  خطة  على  التقرير  ا�شتمل  هل 

جميع مراحل امل�شروع؟  10

8
التنفيذ  فرتة  مراقبة  برنامج  البيئية  املراقبة  خطة  غطت  هل 
وبداية الت�شغيل ملراقبة اللتزام البيئي بالقواني البيئية و�شحة 

تطبيق الإجراءات التخفيفية املقرتحة من خالل التقرير؟
11

2
هل يعد التقرير منظمًا بت�شل�شل منطقي وتبويب ي�شهل مراجعة 
تفا�شيله مبا فيه من فهار�س التقرير دون تطويل اأو فو�شى ت�شتت 

الرتكيز على اأ�شا�شيات الدرا�شة املطلوبة يف النطاق املقرر لها؟
12

3
هل مت تو�شيح امل�شطلحات العلمية والفنية والر�شومات واخلرائط 

وال�شور امل�شتخدمة ب�شكل يفهمه غري ذوي الخت�شا�س؟ 13

2
بالخت�شارات  وقائمة  وا�شحة  فهار�س  على  التقرير  احتوى  هل 

اللغوية و�شارات وا�شحة اإلى قائمة امل�شادر امل�شتخدمة؟ 14

4 هل متت تغطية كل من الآثار ال�شلبية والإيجابية على حد �شواء؟ 15

5
العامة  ال�شرت�شادية  اخلطوط  من  بكل  اللتزام  مت  هل 
واملتخ�ش�شة لدرا�شات تقومي الأثر البيئي وبنود نطاق الدرا�شة 

املقر من قبل الإدارة املخت�شة؟
16

100 الدرجة النهائية / درجة تقييم الأداء 
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و�شف تقييم الأداء
)90-100( العمل منجز بجودة عالية وم�شتويف ملتطلبات نطاق العمل. ممت�ز

)80-89( مت اإجناز العمل املطلوب ومعظم متطلبات نطاق العمل مع وجود قدر 
ب�شيط من النق�س اأو عدم املالءمة.

جيد جداً

)70-79( مت تغطية احلد الأدنى من متطلبات نطاق العمل ب�شكل حمدود مع وجود 
بع�س النق�س اأو عدم املالءمة.

جيد

)- 69( مل يتم تغطية احلد الأدنى املطلوب من نطاق الدرا�شة مع وجود الكثري من 
النق�س اأو عدم املالءمة.

�شعيف

الت�ريخ التوقيع:
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م�شرف البحرين املركزي
قرار رقم )1( ل�شنة 2015

ب�ش�أن الموافقة على طلب تحويل محفظة اأيون بينفيلد
من �شركة اأيون ال�شرق الأو�شط  للإع�دة ذ.م.م اإلى �شركة اأيون بينفيلد ال�شرق 

الأو�شط المحدودة 

حمافظ م�شرف البحرين املركزي:
بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006، 
اأعمال  مبزاولة  لهم  املرخ�س  اأعمال  حتويل  طلب  يف  البت  اإجراءات  حتديد  لئحة  وعلى 

التاأمي يف مملكة البحرين ال�شادرة بالقرار رقم )15( ل�شنة 2009،
اإلى  اأيون بينفيلد  ال�شرق الأو�شط لالإعادة ذ.م.م بتحويل حمفظة  اأيون  وعلى طلب �شركة 

�شركة اأيون بينفيلد ال�شرق الأو�شط املحدودة،
وعلى الإعالن رقم )1( ل�شنة 2014 ال�شادر من م�شرف البحرين املركزي ب�شاأن طلب 
حتويل حمفظة اأيون بينفيلد من �شركة اأيون ال�شرق الأو�شط لالإعادة ذ.م.م اإلى �شركة اأيون 
بينفيلد ال�شرق الأو�شط املحدودة املن�شور يف اجلريدة الر�شمية،)العدد رقم 3170، بتاريخ 

21 اأغ�شط�س 2014(، ويف جريدتي حمليتي،
وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية.

قرر الآتي:
م�دة )1(

ووفق على طلب �شركة اأيون ال�شرق الأو�شط لالإعادة ذ.م.م بتحويل حمفظة اأيون بينفيلد 
اإلى �شركة اأيون بينفيلد ال�شرق الأو�شط املحدودة.

م�دة )2(
تاريخ  به من  وُيعمل  القرار،  تنفيذ هذا  املركزي  البحرين  املعنية مب�شرف  الإدارات  على 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية. 
حم�فظ م�شرف البحرين املركزي

ر�شيد حممد املعراج        
�شدر بتاريخ: 21 ربيع الأول 1436هـ 
املــــــوافــــــــق: 13 ينــــــــايــــــر 2015م
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اإعلن�ت مركز البحرين للم�شتثمرين

اإعلن رقم )39( ل�شنة 2015
ب�ش�أن 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/ 
اإ�شتيت�س  ريل  )اإت�س  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  الأن�شاري  زكريا  علي  هنادي 
�س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91209، طالبًة حتويل ال�شركة اإلى �شركة ذات م�شئولية 
حمدودة، بناء على تنازل ال�شيدة/ هنادي علي الأن�شاري عن 50 �شهمًا من ح�شتها يف ال�شركة 
وتعادل ن�شبة 1%، وذلك اإلى ال�شيد/ علي حم�شن اأحمد، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون األف 
اإ�شتيت�س ذ.م.م(.  واأْن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )اإت�س ريل  )250.000( دينار بحريني، 

واأن تزاول ال�شركة بعد حتويل �شكلها القانوين الأن�شطة التالية:
• اإدارة وتطوير و�شيانة العقار حل�شاب ال�شركة.	
• بيع و�شراء العقارات حل�شاب ال�شركة.	
• اإدارة وتطوير املمتلكات اخلا�شة.	
• تثمي العقارات.	

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

اإعلن رقم )40( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
مور �شتيفينز، نيابة عن ال�شيدة/ مرمي حممد اإ�شماعيل غلوم مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة 
)�شندوق املو�شيقى(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 3-19687، التي تزاول ن�شاط ا�شترياد وت�شدير 
فات املرئية وال�شمعية،  وبيع الأدوات والأجهزة الكهربائية والإلكرتونية وقطع غيارها، وبيع امل�شنَّ
وطوابع  ومدر�شية  مكتبية  اأدوات  وبيع  وت�شدير  وا�شترياد  املرئية،  الليزر  اأقرا�س  وتاأجري  وبيع 
فات املرئية، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين لأحد فروعها  بريدية، وا�شترياد وت�شدير وبيع امل�شنَّ
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وذلك باإدخال ال�شيد/ رافيندران بوثييا بورايل �شريكًا فيها، 

وبراأ�شمال لل�شركة مقداره ع�شرون األف )20.000( 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
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اإعلن رقم )41( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية بك�فة فروعه�

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ 
فاطمة عبدالوهاب عبدالر�شول يو�شف، ب�شفتها مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )ميجوين لقطع 
غيار ال�شيارات ولوازمها(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 59473، طالبًة حتويل ال�شكل القانوين 
م�شئولية  ذات  �شركة  8( اإلى   ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1( ذكرها  التايل  فروعها  بكافة  للموؤ�ش�شة 
قثم  ال�شيد/  وباإدخال  بحريني،  دينار   )20.000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  حمدودة، 
عبداهلل اأحمد اإ�شماعيل �شريكًا يف ال�شركة، وبتغيري ال�شم التجاري لكافة الفروع لي�شبح ال�شم 

التجاري لل�شركة )جريمن كوليتي 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
 

اإعلن رقم )42( ل�شنة 2015
ب�ش�أن 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/ 
رحمة اأنعام اهلل حممد لطيف بنى بخ�س اأن�شاري مالكة املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )رحمة اأنعام 
التجارية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 80894، طالبًة حتويل ال�شكل القانوين للفرع الأول من 
املوؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار 
ي�شبح  واأن  ال�شركة،  �شريكًا يف  عبداحلميد  ميان  الر�شيد  هارون  ال�شيد/  وباإدخال  بحريني، 

ال�شم التجاري لل�شركة )رحمه اأنعام 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
اإعلن رقم )43( ل�شنة  2015

ب�ش�أن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة

ال�شيخ  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
حمد اأحمد علي اآل خليفة مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )برايت لبيع مواد البناء(، امل�شجلة 
مبوجب القيد رقم 35719، طالبًا تغيري الو�شع القانوين للفرع رقم )2( امل�شمى )برايت لبيع 
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مواد البناء(، والفرع رقم )7( امل�شمى )برايت ملواد البناء( اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، 
 Suresh Babu ال�شيد/  وباإدخال  بحريني،  دينار   )20.000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال 

Chemmala Palassery �شريكًا يف ال�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

 
اإعلن رقم )44( ل�شنة 2014 

ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد
اإلى فرع من فروع موؤ�ش�شة فردية

�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد امل�شماة )عبري عدنان حممد حيدر للمقاولت �س.�س.و(، ملالكتها عبري عدنان 
املوؤ�ش�شة  القيد رقم 88256، طالبًة حتويلها اإلى فرع من فروع  امل�شجلة مبوجب  حممد حيدر، 

الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم )88036(.
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

اإعلن رقم )45( ل�شنة  2014
ب�ش�أن اإ�شه�ر انته�ء اأعم�ل ت�شفية

�شركة )حمد كم�ل للمق�ولت �س.�س.و( 
�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد امل�شمكاة )حمد كمال للمقاولت �س.�س.و( ملالكها حمد حممد كمال، امل�شجلة 
ثالثة(، طالبة  )درجة  التنظيفات  مقاولت  ن�شاط  تزاول  والتي  رقم 87756،  القيد  مبوجب 

ت�شفيتها ت�شفية اختيارية. 
بهذا يعلن امل�شفي اأن �شلطة جمل�س الإدارة 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 
تقدمي مطالباتهم  اإلى  ال�شركة  دائني  امل�شفي جميع  يدعو  ال�شركات  قانون  املادة )335( من 
اإليه، مدعومة بامل�شتندات الالزمة، خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وذلك 

ح�شب التايل: 
ال�شيد/ حمد حممد ح�شي كمال

هاتف الت�شال: 33663616 
املنامة – مملكة البحرين
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اإعلن رقم )46( ل�شنة 2014 
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإلى فرع من فروع موؤ�ش�شة فردية
اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
املعامالت  وتخلي�س  للمقاولت  للبناء  مو�شى  ح�شن  )دعاء  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة 
�س.�س.و( ملالكتها دعاء ح�شن مو�شى، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88217، طالبة حتويلها اإلى 

فرع من فروع املوؤ�ش�شة الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88314. 
دة  فعلى من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعلن رقم )47( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حتويل فرعني من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اأحمد طوق  للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيدة/ �شلوى جا�شم حممد ال�شالح 
البحرينية اجلن�شية، املالكة للموؤ�ش�شة الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم 76701، والتي متار�س 
امل�شمى )بوم  املوؤ�ش�شة رقم )1(  البدنية، طالبًا حتويل فرعي  الريا�شية  ن�شاط �شالة لالألعاب 
فتن�س(، ورقم )2( امل�شمى )مركز بالتينيوم( اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وذلك باإدخال 
ال�شيد/ طالل بن �شعود بن عبدالعزيز ن�شبان ال�شعودي اجلن�شية، 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

اإعلن رقم )48( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالكة  التيتون  مهدي  اأحمد  اأمينة  ال�شيدة/  عن  نيابة  مور�شتيفينز، 
)زيتون اخلليج للتجارة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 52597/3، والتي تزاول ن�شاط ا�شترياد 
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وت�شدير وبيع مواد البناء، وا�شترياد وت�شدير وبيع املحروقات )الفحم وغريه(، طالبًا حتويل 
ال�شكل القانوين لأحد فروعها اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف 
)20.000( دينار، وباإدخال ال�شيد/ جيمي كاجنارابيلي جوزيف )الهندي اجلن�شية( �شريكًا يف 

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

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

اإعلن رقم )49( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حتويل موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ت�ش�من
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ه�شام زعل خليفة البوفال�شه، بالنيابة عن زوجته ال�شيدة/ منى جا�شم مبارك العجمي، طالبًا 
امل�شجلة  احلكومية(،  املعامالت  لتخلي�س  النورين  )خدمات  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  حتويل 
مبوجب القيد رقم 41960-1، والآيلة لزوجته املذكورة بعد تنازل مالكها الأ�شلي ال�شيد/ حممد 
مقداره  نقدي  وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  وذلك  لها،  و�شريكة  اإليها  امل�شلي  مدن  عبداهلل 
ع�شرة اآلف )10،000( دينار ، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )خدمات النورين لتخلي�س 

املعامالت احلكومية/ ت�شامن( ل�شاحبتيها منى جا�شم مبارك العجمي و�شريكتها.
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
اإعلن رقم )50( ل�شنة 2015

ب�ش�أن اإ�شه�ر انته�ء اأعم�ل ت�شفية
�شركة )3 �ش�شتمز ذ.م.م(

مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
بيت اخلليج لال�شت�شارات، طالبًا ت�شفية ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )3 �ش�شتمز 
ذاتها،  قرار ال�شركة  على  بناًء  وذلك  اختياريًا،   78206 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(، 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعلن رقم )51( ل�شنة 2015
ب�ش�أن اإ�شه�ر انته�ء اأعم�ل ت�شفية

�شركة )الإخوة املتحدون للو�ش�طة الدولية 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 )الإخوة املتحدون للو�شاطة الدولية ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب 
القيد رقم 82576، طالبي اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة اختياريًا، وفقًا لأحكام قانون 
ح�شي  وتعيي ال�شيد/   ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات 

�شالح ح�شي م�شفيًا قانونيًا لل�شركة. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعلن رقم )52( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حتويل �شركة )جدوى امل�ش�ريع �س.م.ب مقفلة(

اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة
مكتب  اإليه   تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
امل�شاريع  )جدوى  امل�شماة  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  نيابة  اأ�شو�شيت�س،  اآند  توما�س 
�س.م.ب. مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 70398-1، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة 
اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وذلك بناء على تنازل ال�شركاء فيها اإلى كل من بنك )جلف 
ون لال�شتثمار �س.م.ب. مقفلة(، وال�شيد/ زياد فكري زكي عمر، وتخفي�س راأ�س املال من اأربعة 
 )60.000( األف  �شتي  اإلى   )4.750.000( اأمريكي  دولر  األف  وخم�شي  و�شبعمائة  ماليي 

دولر اأمريكي.  
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
اإعلن رقم )53( ل�شنة 2015

ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد
اإلى موؤ�ش�شة فردية

مكتب  تقدم اإليه  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
�س.�س.و(  للعقارات  )البكري  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  �شعد، نيابة عن  املحامية هدى 
ملالكها قائد اأمي �شعيد البكري، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 77433، طالبًا حتويلها اإلى موؤ�ش�شة 

فردية وبرقم القيد نف�شه.
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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اإعلن رقم )54( ل�شنة 2015
ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اإلى �شركة م�ش�همة بحرينية مقفلة
ال�شادة/  باأنه قد تقدم اإليها  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
بدر  جيه  )اآر  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة  عبدالعال،  ثورنتون  جرانت 
لال�شتثمار ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69299، طالبي تغيري ال�شكل القانوين لل�شركة 
اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري بعد التغيري �شركة )اآر جيه بدر 

لال�شتثمار �س.م.ب مقفلة(، وبراأ�شمال مقداره مليون )1.000،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

اإعلن رقم )55( ل�شنة  2014  
ب�ش�أن اإ�شه�ر انته�ء اأعم�ل ت�شفية

ل�شركة اإنفزج الق�ب�شة ذ م م
�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اإنفزج القاب�شة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 66467، 
طالبًة اإ�شهار اإنتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقا 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعلن رقم )56( ل�شنة 2015 
ب�ش�أن حتويل �شركة ال�شخ�س الواحد

اإلى فرع من فروع موؤ�ش�شة فردية
�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شخ�س الواحد امل�شماة )اأمل عبدالر�شول ح�شن ملعدات الري �س.�س.و( ملالكتها اأمل عبدالر�شول 
ح�شن يو�شف ال�شكايف، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 87827، طالبة ت�شفيتها وحتويلها اإلى فرع 

من فروع املوؤ�ش�شة الفردية امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86242. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اعلن رقم )57( �شنة 2015
ب�ش�أن حتويل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شيادي 
امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  ال�شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  قانونيون،  وم�شت�شارون  حمامون 
)بانوراما اخلليج للتجارة واملقاولت ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 70052، طالبًا حتويل 
تنازل  نتيجة  وذلك  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  و2(  اإلى   1( بفرعيها  لل�شركة  القانوين  ال�شكل 
جميع ال�شركاء عن كامل ح�ش�شهم اإلى ال�شيد/ فوؤاد ح�شي حممد �شويطر، واأن ي�شبح ا�شمها 
حممد  ح�شي  فوؤاد  ملالكها  �س.�س.و(  واملقاولت  للتجارة  اخلليج  ب)انوراما  �شركة  التجاري 

�شويطر، وبراأ�شمال مقداره مائتان وخم�شون األف )250،000( دينار بحريني.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لذلك خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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ملخ�س عقد
 �شركة �شيد �شكيل ب��ش� و�شريكة للتج�رة ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة �شيد �شكيل با�شا و�شريكة للتجارة ذ.م.م
رقم القيد: 91886

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/4
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 قطع غيار ال�شيارات ولوازمها والإطارات والبطاريات 

والزيوت.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 218   مبنى 2491       طريق 2832   ال�شيف    جممع 428
هاتف: 17540280 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)هندي اجلن�شية( 1- �شيد �شكيل با�شا 

عدد احل�ش�س )98(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )9800(      الن�شبة )%49( 
)بحرينية اجلن�شية( 2- غنيه ح�شن اأحمد ال�شمطوط 

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(  �شيد �شكيل با�شا 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)هندي اجلن�شية(  �شيد �شكيل با�شا 
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ملخ�س عقد
 �شركة �شندوق مين� تريمين�ل و�ش�يلو�س �س.م.ب مقفلة 

�شركة م�ش�همة بحرينية مقفلة

ا�شم ال�شركة: �شندوق مينا تريمينال و�شايلو�س �س.م.ب مقفلة
رقم القيد: 91881

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/4
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�شدار �شناديق ا�شتثمارية.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 1000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 64   مبنى 104       طريق 383   املنامة    جممع 316

هاتف: 17213199 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بلجيكي اجلن�شية(   Stefan Jacques Francis Cnoops-1
عدد احل�ش�س )1(         قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )1(          الن�شبة )%1( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- �شركة عهد تر�شت �س.م.ب مقفلة 
عدد احل�ش�س )999(   قيمة احل�شة )1(     اإجمايل احل�ش�س )999(  الن�شبة )%99.90(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- في�شل من�شور عبداهلل العلوان 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )من�شاوي اجلن�شية(  2- اأمري عوف 

م�شتوى التوقيع )منفرد( Stefan Jacques Francis Cnoops -3 )بلجيكي اجلن�شية( 
اأع�شاء جمل�س الإدارة:

1- في�شل من�شور عبداهلل العلوان               )بحريني اجلن�شية( 
Stefan Jacques Francis Cnoops -2           )بلجيكي اجلن�شية(

3- اأمري عوف               )من�شاوي اجلن�شية(
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ملخ�س عقد
 �شركة �شندوق مين� م�ريت�مي �س.م.ب مقفلة

�شركة م�ش�همة بحرينية مقفلة
ا�شم ال�شركة: �شندوق مينا ماريتامي �س.م.ب مقفلة

رقم القيد: 91880
تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/4

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: اإ�شدار �شناديق ا�شتثمارية.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 1000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة:  �شقة 64  مبنى 104       طريق 383   املنامة    جممع 316
هاتف: 17213199 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
) بلجيكي اجلن�شية(   Stefan Jacques Francis Cnoops-1

عدد احل�ش�س )1(        قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )1(          الن�شبة )%0.10( 
)بحرينية اجلن�شية( 2- �شركة عهد تر�شت �س.م.ب مقفلة  

عدد احل�ش�س )999(   قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )999(    الن�شبة )%99.90(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- في�شل من�شور عبداهلل العلوان 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )من�شاوي اجلن�شية(  2- اأمري عوف 

Stefan Jacques Francis Cnoops -3 )بلجيكي اجلن�شية( م�شتوى التوقيع )منفرد(
اأع�شاء جمل�س الإدارة:

1- في�شل من�شور عبداهلل العلوان               )بحريني اجلن�شية( 
Stefan Jacques Francis Cnoops -2           )بلجيكي اجلن�شية(

3- اأمري عوف               )من�شاوي اجلن�شية(
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ملخ�س عقد
 �شركة حم�د لتقنية املعلوم�ت ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة حماد لتقنية املعلومات ذ.م.م
رقم القيد: 91879

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/4
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: ت�شميم وتطوير و�شيانة برامج الكمبيوتر، ومكتب لتوفري املعلومات 

با�شتخدام احلا�شوب.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 32   مبنى 892       طريق 3618   ال�شيف    جممع 436
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)اأردين اجلن�شية( 1- ماهر جميل اأحمد حماد 
عدد احل�ش�س )100(      قيمة احل�شة )0(    اإجمايل احل�ش�س )0(               الن�شبة )%50( 

)اأردين اجلن�شية( 2- نا�شر جميل اأحمد حماد 
عدد احل�ش�س )100(     قيمة احل�شة )0(   اإجمايل احل�ش�س )0(              الن�شبة )%50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )اأردين اجلن�شية(  1- نا�شر جميل اأحمد حماد 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )اأردين اجلن�شية(  2- ماهر جميل اأحمد حماد 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
رئي�س التنفيذي )اأردين اجلن�شية(  1- ماهر جميل اأحمد حماد 

نائب الرئي�س )اأردين اجلن�شية(  2- نا�شر جميل اأحمد حماد 



35
العدد: 3193 - الخميس 22 يناير 2015

ملخ�س عقد
 �شركة جرانيت كوربوري�شن فرع ل�شركة اأجنبية

فرع ل�شركة اأجنبية

ا�شم ال�شركة: جرانيت كوربوري�شن فرع ل�شركة اأجنبية
رقم القيد: 91906

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/7
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: مكاتب متثيلية لل�شركات.

عنوان ال�شركة: �شقة 62   مبنى 8       طريق 1901   احلورة    جممع 319
هاتف: 39232527      �س.ب: 11718

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)اأوكرانية اجلن�شية( جرانيت كور بوري�شن 

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( )اأوكراين اجلن�شية(  بيرتو �شتار جينكو 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
Manager )اأوكراين اجلن�شية(  بيرتو �شتار جينكو 
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ملخ�س عقد
 �شركة اأوبلي�شتي كمبيوتك ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة اأوبلي�شتي كمبيوتك ذ.م.م
رقم القيد: 91901

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/7
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 م�شتلزمات اأجهزة واأنظمة الكمبيوتر.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 326   مبنى 2648       طريق 5720   جزر اأمواج    جممع 257

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)�شوري اجلن�شية( 1- اأن�س عبدالرحمن �شرور 

عدد احل�ش�س )49(   قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )4900(  الن�شبة )%24.50( 
)�شوري اجلن�شية( 2- خليل حممود جامع 

عدد احل�ش�س )49(   قيمة احل�شة )100(  اإجمايل احل�ش�س )4900( الن�شبة )%24.50(
)بحريني اجلن�شية( 3- حممد جابر غي�شان حممد  

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( )�شوري اجلن�شية(  خليل حممود جامع 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  1- حممد جابر غي�شان حممد 

)�شوري اجلن�شية( 2- خليل حممود جامع 
)�شوري اجلن�شية( 3- اأن�س عبدالرحمن �شرور 
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ملخ�س عقد
 �شركة ه�ندز اأون لإدارة املط�عم واملق�هي �س.�س.و

مل�لكه� ح�ش�ن ح�شني �شوم�ن
�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة هاندز اأون لإدارة املطاعم واملقاهي �س.�س.و ملالكها ح�شان ح�شي �شومان
رقم القيد: 91904

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/7
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: اإدارة املطاعم واملقاهي.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:    مبنى 18       طريق 87   الديه    جممع 412

هاتف: 39333331 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)لبناين اجلن�شية( ح�شان ح�شي �شومان 
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( )لبناين اجلن�شية(  ح�شان ح�شي �شومان 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)لبناين اجلن�شية(  ح�شان ح�شي �شومان 
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ملخ�س عقد
 �شركة بي اف بي بحرين �س.�س.و مل�لكته� 

بروبرتي ف�يندر اأرابي� دي اآي اف �شي
�شركة ال�شخ�س الواحد

ا�شم ال�شركة: بي اف بي بحرين �س.�س.و ملالكتها بروبرتي فايندر اأرابيا دي اآي اف �شي
رقم القيد: 91903

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/7
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، وخدمات الرتويج الإلكرتوين لل�شلع 

واخلدمات.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 1603   مبنى 1411       طريق 4626   املنامة    جممع 346
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)اإماراتية اجلن�شية( �شركة بروبرتي فايندر اأرابيا ليميتد 
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( )بريطاين اجلن�شية(  1- اأين�شلي لويد دون�شكومب 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بريطاين اجلن�شية(  2- مايكل جيوفري ايفرينجتون 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)بريطاين اجلن�شية(  1- مايكل جيوفري ايفرينجتون 
)بريطاين اجلن�شية( 2- اأين�شلي لويد دون�شكومب 
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ملخ�س عقد
 �شركة �شم�س ال�شمو�س العق�رية ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة �شم�س ال�شمو�س العقارية ذ.م.م
رقم القيد: 91900

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/7
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 1   مبنى 210       طريق 2704   العدلية    جممع 327
فاك�س: 17910250  هاتف: 77022777 و 33370899 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)هندي اجلن�شية( 1- ا�شف دي�شام اجنامل بايل كونهي 

عدد احل�ش�س )825(      قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )82500(  الن�شبة )%33( 
)هندي اجلن�شية( 2- عبدالنا�شر كوميال اأبوبكر 

عدد احل�ش�س )825(    قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )82500( الن�شبة )%33(
)هندي اجلن�شية( 3- �شم�س الدين اأبوبكر   

عدد احل�ش�س )850(     قيمة احل�شة )100(  اإجمايل احل�ش�س )85000( الن�شبة )%34(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(  1- �شم�س الدين اأبوبكر 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(  2- عبدالنا�شر كوميال اأبوبكر 
م�شتوي التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(  3- ا�شف دي�شام اجنامل بايل كونهي 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
DIRECTOR  )هندي اجلن�شية( �شم�س الدين اأبو بكر 
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ملخ�س عقد
 �شركة رادينت ك�بيت�ل �س.�س.و
مل�لكه� حممد اأمني اأحمد علي

�شركة ال�شخ�س الواحد
ا�شم ال�شركة: �شركة رادينت كابيتال �س.�س.و ملالكها حممد اأمي اأحمد علي 

رقم القيد: 91898
تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/7

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: الو�شاطة الدولية لل�شراء والبيع ملختلف ال�شلع، وبيع و�شراء العقارات حل�شاب 
املن�شاأة ول ي�شمح با�شتثمار اأموال الغري يف هذا املجال من غري موافقة امل�شرف املركزي، 
وم�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال، وتوفري املعلومات والدرا�شات املرتبطة بالتنمية العقارية، 

والو�شاطة بي ال�شركات الأجنبية واملوؤ�ش�شات الوطنية، واإدارة املجمعات التجارية وال�شناعية 
والعمارات واملباين ال�شكنية، واإدارة وتطوير و�شيانة العقار حل�شاب ال�شركة، ومكتب للخدمات 

ال�شت�شارية يف ال�شئون العقارية املحلية والعاملية، والتجارة العامة ا�شترياد وت�شدير ما عدا 
الآليات الثقيلة وال�شيارات واملواد الغذائية وامل�شروبات الروحية والأ�شلحة واملبيدات والأن�شطة 

الأخرى التي تتطلب موافقة من اجلهات الر�شمية املعنية.
راأ�شمال ال�شركة: العيني: 644950

عنوان ال�شركة:    مبنى اأ2026       طريق 2727   الرفاع ال�شرقي    جممع 927
هاتف: 39603798 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( حممد اأمي اأحمد علي ح�شن 

عدد احل�ش�س )12899(  قيمة احل�شة )50(  اإجمايل احل�ش�س )644950( الن�شبة )%100( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  حممد اأمي اأحمد علي ح�شن 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  حممد اأمي اأحم علي ح�شن 
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ملخ�س عقد
 �شركة �شف�ير ملواد البن�ء ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة �شفاير ملواد البناء ذ.م.م
رقم القيد: 91896

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/7
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.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 2152   مبنى 2648       طريق 5720   جزر اأمواج    جممع 257

هاتف: 17246121 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)هندي اجلن�شية(   Surendranadhan Nedumpurattu Ramakrishna-1
عدد احل�ش�س )98(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )9800(      الن�شبة )%49( 

)بحريني اجلن�شية( 2- �شعيد حميد ح�شن ال�شائغ     
عدد احل�ش�س )102(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10200(  الن�شبة )%51(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
Surendranadhan Nedumpurattu Ramakrishna )هندي اجلن�شية(

 م�شتوى التوقيع )منفرد( 
اأع�شاء جمل�س الإدارة:

Director )بحريني اجلن�شية(  1- �شعيد حميد ح�شن ال�شائغ 
Surendranadhan Nedumpurattu Ramakrishna -2 )هندي اجلن�شية(

Managing Director
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ملخ�س عقد
 �شركة انرت�شتيت كريتف ب�رترنز ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: انرت�شتيت كريتف بارترنز ذ.م.م
رقم القيد: 91891

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/7
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�شت�شارات يف الأعمال الفنية.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 151   مبنى 244       طريق 1704   املنطقة الدبلوما�شية    جممع 317

هاتف: 33669400  
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- اأحمد يو�شف طالب عبدالغني 
عدد احل�ش�س )80(      قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )4000(        الن�شبة )%20( 

)بريطاين اجلن�شية( 2- نيكول�س األن دون�س 
عدد احل�ش�س )320(   قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )16000(     الن�شبة )%80(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بريطاين اجلن�شية(  1- نيكول�س األن دون�س 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  2- اأحمد يو�شف طالب عبدالغني 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
Director )بحريني اجلن�شية(  1- اأحمد يو�شف طالب عبدالغني 
Director )بريطاين اجلن�شية(  2- نيكول�س اأن دون�س 
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ملخ�س عقد
 �شركة يف ا�س ريفلك�شن تكنولوجيز ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة يف ا�س ريفلك�شن تكنولوجيز ذ.م.م
رقم القيد: 91921

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/8
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: ت�شميم وتطوير و�شيانة برامج الكمبيوتر، وخدمات تهيئة ونظم املعلومات.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 23   مبنى 10       طريق 19   احلورة    جممع 319

هاتف: 39173761 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)هندي اجلن�شية( 1- �شاجو رافيندران نري 
عدد احل�ش�س )100(      قيمة احل�شة )100(  اإجمايل احل�ش�س )10000(   الن�شبة )%50( 

)هندي اجلن�شية( 2- فينود كومار 
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( )هندي اجلن�شية(  1- �شاجو رافيندران نري 
م�شتوي التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(  2- فينود كومار 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)هندي اجلن�شية(  1- فينود كومار 
)هندي اجلن�شية( 2- �شاجو رافيندران نري 
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ملخ�س عقد
 �شركة ت�رجت بوليت للأغذية ال�شحية ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة تارجت بوليت لالأغذية ال�شحية ذ.م.م
رقم القيد: 91915

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/8
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 الأغذية ال�شحية وامل�شتح�شرات ال�شحية.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 22   مبنى 467       طريق 813   املحرق    جممع 208

هاتف: 17311060 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)باك�شتاين اجلن�شية( 1- يو�شف حممد اإليا�س حممد اإبراهيم 
عدد احل�ش�س )40(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )4000(      الن�شبة )%20( 

)اأردين اجلن�شية( 2- حممد فار�س حممد عبد �شالح  
عدد احل�ش�س )58(     قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )5800(     الن�شبة )%29(

)بحريني اجلن�شية( 3- عبداهلل علي عبداهلل علي   
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( )اأردين اجلن�شية(  حممد فار�س حممد عبد �شالح 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)اأردين اجلن�شية(  حممد فار�س حممد عبد �شالح 
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ملخ�س عقد
 �شركة مركز ه�ن�شل لل�شت�ش�رات يف �شوؤون احليوان�ت ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: مركز هان�شل لال�شت�شارات يف �شوؤون احليوانات ذ.م.م
رقم القيد: 91911

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/8
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�شت�شارات  يف �شئون احليوانات الأليفة.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:    مبنى 2400       طريق 5156   ع�شكر    جممع 951

هاتف: 36282834 و 34333341 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- �شامي اأحمد عبدالواحد كوهجي 
عدد احل�ش�س )2(        قيمة احل�شة )100(      اإجمايل احل�ش�س )200(      الن�شبة )%1( 

)هندي اجلن�شية(  Hansel Geo Thomas -2
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( )هندي اجلن�شية(    Hansel Geo Thomas -1
م�شتوى التوقيع )منفرد( 2- �شامي اأحمد عبدالواحد كوهجي  )بحريني اجلن�شية( 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
1- �شامي اأحمد عبدالواحد كوهجي  )بحريني اجلن�شية( 

)هندي اجلن�شية(  Hansel Geo Thomas -2
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ملخ�س عقد
 �شركة ج�شت كول للمق�ولت ت�ش�من مملوكة
لل�شيد حممد حبيب ج��شم الفردان و�شريكته

�شركة ت�ش�من
ا�شم ال�شركة: �شركة ج�شت كول للمقاولت ت�شامن مملوكة لل�شيد حممد حبيب جا�شم الفردان 

و�شريكته
رقم القيد: 91912

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/8
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 تنظيفات املرافق العامة، ومقاولت النجارة لأعمال البناء )درجة 

ثالثة(.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 30.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة:    مبنى 1974       طريق 3857   الدراز    جممع 538
هاتف: 33344458 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- كرمية ال�شيد حممد عي�شى املو�شوي 

عدد احل�ش�س )30(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )3000(     الن�شبة )%10( 
)بحريني اجلن�شية( 2- حممد حبيب جا�شم حممد 

عدد احل�ش�س )270(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )27000(  الن�شبة )%90(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

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

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  حممد حبيب جا�شم حممد 
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اإعلن�ت اإدارة المح�كم
رقم الدعوى 5/14964/2013/02

تبليغ ب�حل�شور
فار�س  عليه/  املدعى  املاجد.  نبيلة  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية/ 
عبا�س عي�شى بو�شعيد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 326/112 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2015/4/20 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�منة

رقم الدعوى 2/3177/2010/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتاأمي الأجتماعي. وكيالها املحاميان/ جمال املال وعبداهلل لوري. بناية 
257 طريق 1704 جممع 317 املنطقة الدبلوما�شية. املدعى عليه: مكتب جواد حبيب، �شقة 101 
دينارًا مع  مبلغ قدره 1918/700  الدعوى: طلب  مبنى 1411 طريق 4226 جممع 346. �شفة 

الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعي وكياًل له 

ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم 2015/2/16 فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريًا ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 2/5560/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

مكتب  املدفعي.  جعفر  �شو�شن  املحامية/  وكيلتها  الجتماعي  للتاأمي  العامة  الهيئة  املدعية: 
الكا�س، مبنى 500 طريق 51 جممع  اإدارة املحاكم. املدعى عليها: ندى قا�شم عبيد  املحامي 
213. �شفة الدعوى: طلب مبلغ –/444 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 
2015/2/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
رقم الدعوى 9/4587/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعي: مكتب وائل للخدمات املحا�شبة ل�شاحبه/ وائل حم�شن ح�شن حم�شن بوا�شطة وكيلته 
املحامية/ رمي خلف. اإدارة املحاكم. املدعى عليها: �شركة بروم�س ذ م م 75816-1، �شقة 24 
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طريق 3622 - جممع 436. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/750 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 
ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 
2015/01/28 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
رقم الدعوى 6/6486/2012/02

تبليغ ب�حل�شور
  – املحامي  مكتب  النم�شان.  اأحمد  املحامي  وكيلها  ال�شيارات  لتاأجري  ريفريا  �شركة  املدعية: 
العنوان.  جمهولة   .)680147373( الزهري  حممد  �شعود  ملى  عليها:  املدعى  املحاكم.  اإدارة 
بكافة طرق  املدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  املو�شوع  الف�شل يف  وقبل  املحكمة  حكمت 
بال�شيارة مو�شوع  عليها  املدعي  اأحدثها  التي  التلفيات  ال�شهود  �شهادة  ومنها  القانونية  الإثبات 
الدعوى وامل�شاريف التي تكبدتها املدعية لت�شليحها و�شرحت للمدعي عليها النفي بذات الطرق 
وحددت جل�شة 2014/9/30لبدء التحقيق على اأن ينتهي خالل �شهرين من تاريخ بدءه واأبقت 
الف�شل يف امل�شروفات حلي الف�شل يف املو�شوع وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا احلكم ملن 

مل يح�شر من اخل�شوم جل�شة النطق به.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/2/16لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 6/9198/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة اململكة للخر�شانة ذ.م.م وكيلها املحامي/ عبداهلل �شلمان �شهوان. اإدارة املحاكم. 
املدعى عليها الأولى: �شركة اخلطاب لالإن�شاء 48925. املدعى عليه الثاين: حممود اأمي خطاب 
حممد 740208942، �شقة 22 مبنى 1114 طريق 4128 جممع 941. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 2265/500 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورين  عليهما  للمدعى  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الإثني 2015/2/16 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 2/13691/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: ح�شي علي �شعيد ح�شي علي وكيلته املحامية/ هدى �شعد اأحمد يو�شف. مكتب املحامي 
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اإدارة املحاكم. املدعى عليه: براديب كومار 630550905، �شقة 11 مبنى 2549 طريق 2138 
جممع 321 املنامة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ -/1120 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/2/16 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 6/17236/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: مادا �شمي �شوبرا منيوم ند راجن بوا�شطة وكيله املحامي/ اأحمد جا�شم. اإدارة املحاكم 
رقم 11 طريق 16  بناية  ابرامبل.  زوكور حرتان  مويدين  عليه: كوجن  املدعى  املحامي.  مكتب 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   200/- مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  الغربي.  الرفاع   934 جممع 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/2/16 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 4/9199/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املــدعية: �شركة اململكة للطابوق بوا�شطة وكيلها املحامي/ عبداهلل �شلمان �شهوان. اإدارة املحاكم 
مكتب املحامي. املدعى عليها الأولى: �شركة اخلطاب لالن�شاء �س.ت 48925. �س . ب 1968 
مبنى   22 �شقة   ،740208942 علي  حممد  خطاب  اأمي  حممود  الثاين:  عليه  املدعى  املنامة. 
1114 طريق 4128 جممع 941 الرفاع. �شفة الدعوى: طلب مبلغ -/3484 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورين  عليهما  للمدعى  الثانية  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الإثني 2015/2/16 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 4/10319/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

اإدارة  �شعيد.  حممد  نبيل  املحامي/  وكيلها  بوا�شطة  ذ.م.م  البحرين  يونيليفر  �شركة  املدعية: 
 .61149 �س.ت  ذ.م.م  ماركت  �شوبر  اورينتال  �شركة  عليها:  املدعى  املحامي.  مكتب  املحاكم 
حمل 392 �شارع 14 جممع 314 املنامة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 4259/428 دينارًا مع الر�شوم 
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وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/2/16 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 2/19345/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: بلدية املنطقة اجلنوبية ميثلها عبداحلكيم عامر ال�شلي�س. بلدية املنطقة اجلنوبية مبنى 
681 طريق 1509 جممع 915 الرفاع ال�شرقي. املدعى عليها: �شبه اجلزيرة ل�شناعة الكيميائيات 
3-16099، مبنى 1925 طريق 5146 جممع 951 ع�شكر. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 1244/760 

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

2015/02/17 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 9/3634/2014/02 
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: �شالون لوزون للتجميل ل�شاحبته منى اأحمد عبد الكرمي حممود وكيلها/املحامي حممد 
 Katrina Makdirul Paulite :عيد احل�شيني. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم. املدعى عليه الأول
790945533. املدعى عليه الثاين: Rommel M Paulite، �شقة 13مبنى 162 طريق 902 جممع 

109. �شفة الدعوى: طلب مبلغ -/500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/02/17م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 9/10719/2014/02 
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: علي ح�شن يعقوب العايل ب�شفته مامل موؤ�ش�شة اخلما�شية وكيلته/املحامية اإميان العرادي. 
 ،870431188 ،MANINDER SINGH الأول:  عليه  املدعى  املحاكم.  – اإدارة  املحامي  مكتب 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1646/- مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  العنوان.  جمهول 

اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2015/02/17م لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
رقم الدعوى 9/17694/2014/02 

تبليغ ب�حل�شور
املدعي: بلدية املنطقة اجلنوبية ميثلها/عبداحلكيم عامر ال�شلي�س 580109208. بلدية املنطقة 
علي  علي  مهلة  عليها:  املدعى  ال�شرقي.  الرفاع   915 1509 جممع  681 طريق  مبنى  اجلنوبية 
بوهندي 770407439. دكان 130 �شارع ال�شيخ خالد - الرفاع ال�شرقي 905. �شفة الدعوى  طلب 

مبلغ 306/720 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/02/17 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 7/11042/2010/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة جلف كونك�شن لإ�شت�شارات املوارد الب�شرية وكيلها املحامي حممد الوطني. اإدارة 
املحاكم – مكتب املحامي. املدعى عليها: �شركة عالية ماري القاب�شة ذ.م.م لأ�شحابها/ اأحمد 
علي عبدالر�شول و�شيخة حممد، �شقة 73 مبنى 1194 طريق 5124 جممع 351 املنامة. �شفة 

الدعوى طلب مبلغ 3000/000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/02/17 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 9/20241/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

مكتب   .620108320 املرباطي  يو�شف  عبداهلل  ل�شاحبها  ال�شيارات  لتاأجري  اوتولي�س  املدعية: 
103 �شارع 18 جممع 320 املنامة. املدعى عليه: بدر مبارك حمود العنزي 272022500793، 
�شقق النخيل، مبنى 410 طريق 1912 جممع 319 املنامة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 364/000 

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

2015/02/17 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
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رقم الدعوى 6/17480/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  املحامي/عبدالكرمي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
عليه: SAYED MOHAMMED NOOR - 690111959، مبنى 24 طريق 626 جممع 306. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ 539/464 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/18 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 6/17513/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. 
املدعى عليه: ABDULLA AHMED HAMAD - 850707013، مبنى 62 طريق 1308 جممع 
1213. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 312/883 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى الثانية للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الربعاء 2015/2/18 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 7/17485/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. 
املدعى عليه: Ebrahim Radhi Ali 820106020، مبنى 1166 طريق 4319 جممع 643. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 574/181 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى الثانية للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/2/18 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 9/16771/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. 
املدعى عليه: fady mahrous zaki mina 790944995، مبنى 921 طريق 837 جممع 408. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 206/005 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى الثانية للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/2/18 
لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
رقم الدعوى 3/17456/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. 
املدعى عليه: SAJAMELA MOHAMED YASEEN – 630506663، مبنى 608 طريق 1511 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى طلب مبلغ قدره 112/070  جممع 216. �شفة 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى الثانيه للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/2/18 

لنظر الدعوى، ليعلم. 
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 6/16751/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املحاكم.   اإدارة  التويجري.  املحامي/عبدالكرمي  الوكيل  بوا�شطة  البحرين  �شركة زين  املدعية: 
املدعى عليه: rina surana 761027980، �شقة 12 مبنى 4518 طريق 2466 جممع 324، �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 56/601 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى الثانيه للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/2/18 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 7/16238/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. 
املدعى عليه: RAMATATNAM THIAGARAJAH 550144064، �شقة 102 مبنى 140 طريق 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   59/781 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .319 جممع   1905

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى الثانية للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/2/18 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
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رقم الدعوى 2/15215/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. 
املدعى عليه: NOLITO NIMES BELLEZA 640824188، �شقة 34 مبنى 1107 طريق 3322 
وامل�شاريف ومقابل  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 98/700  جممع 333. �شفة 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى الثانية للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/2/18 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 2/15070/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. 
املدعى عليه: حممد طالل حممد ال�شادة 920712266، مبنى 1374 طريق 4432 جممع 244

�شفة الدعوى طلب مبلغ قدره 111/930 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى الثانية للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/2/18 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 8/14304/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة الوكيل املحامي / عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم.   
طريق   1783 مبنى   ،570700434  NOMTHANDAZO BEAUTY NTHITE عليه:  املدعى 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   58/862 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .504 جممع   2427

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى الثانية للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/2/18 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 9/17217/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة الوكيل املحامية / �شناء بوحمود. اإدارة املحاكم. املدعى 
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عليه: ملفن منالبيج رمو�س 731101847، مبنى 1 طريق 382 جممع 342. �شفة الدعوى طلب 
مبلغ قدره 457/308 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  اأعاله  عليه  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/2/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
رقم الدعوى 4/13544/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
اإدارة املحاكم. املدعى عليها:  التاجر.  املدعية: مطابع الرجاء وكيلها املحامي/ حممد عي�شى 
�شركة نا�س اآذر غن ذ.م.م  1-56910، �شقة 22 مبنى 30 طريق 359 جممع 321. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 1405/000 دنانري مع الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعي وكياًل 
ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/2/16 فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريًا 

ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 6/15213/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
�شفة   .340 جممع   41 طريق   249 مبنى   ،830261788  BENSON MUNYI NYAGA عليه 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 135/560 دينارًا مع الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعي وكياًل له 
ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/18 فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريًا، 

ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 9/16321/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: اإدارة الوقاف اجلعفرية وكيلها املحامي/ علي اأحمد العريبي. اإدارة املحاكم. املدعى 
عليه: عبدالر�شا حممد �شادق جعفر 790202050. فيال 12 مدخل 12 �شارع 35 جممع 533. 
واأتعاب  والفوائد  وامل�شروفات  الر�شوم  مع  دينارًا   2870/000 قدره  مبلغ  الدعوى: طلب  �شفة 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعي وكياًل له 
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ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الإثني 2015/2/16 فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريًا، 
ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
رقم الدعوى 1/13909/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعي: اإبراهيم خمي�س اأحمد �شاحب موؤ�ش�شة ال�شرق الأو�شط لتجارة الأغذية وكيلها املحامي 
ح�شن علي اإ�شماعيل. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: علي عبداهلل علي �شباح 710202571 �شاحب 
جكن بوك�س ري�شتيورنت، مبنى 2558 طريق 2165 جممع 721 جدعلي. �شفة الدعوى طلب مبلغ 

قدره 762/900 دينارًا مع الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/2/16 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 5/10456/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

اإدارة  �شعيد.  حممد  نبيل  املحامي/  وكيلها  ذ.م.م  العامة  املركبات  خدمات  �شركة  املدعية: 
املحاكم. املدعى عليها: �شركة بي دي بي العاملية �س.و.و 1-56900، �شقة 92 �شارع 3616 مبنى 
741 ال�شيف 436. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 4620/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شروفات 

والفوائد واأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/02/19 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 3/14940/2012/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة الأحبار ملقاولت البناء ل�شاحبها حممد مرهون وكيلتها املحامية/ مي حامد 
 29 �شارع   33 مبنى   ،45967 للمقاولت  �شانتي  موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  ال�شيد. 
الر�شوم  مع  دينار   100/000 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  ال�شمالية.  ال�شهلة   439 جممع 

وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/02/19 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
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رقم الدعوى 6/3210/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: ح�شن اإبراهيم ح�شن علي وكيله املحامي/ ماجد حممد جمدم. اإدارة املحاكم. املدعى 
القدمي.  البالد  عليه: حممد مرت�شى خان 740431439. طريق 6433 جممع 364 حمل 613 
واأتعاب  والفوائد  وامل�شروفات  الر�شوم  مع  دينار   1000/000 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/02/19 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 9/7318/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة م�شنع ال�شقر لالإ�شمنت وكيله املحامي/ ماجد حممد جمدم. اإدارة املحاكم. 
املدعى عليها: �شركة �شولدير كون�شرتاك�شن اأند ترادجن، �شقة 11 مبنى 541 طريق 3817 جممع 
338 �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 863/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب 

املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/02/19 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 5/19304/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: عبدالغني ح�شن حممد جنم احلايكي وكيله املحامي/ حممد اإبراهيم احلايكي. اإدارة 
مركز   .771143559  DEDEH BT MAHPUD MAHPUD AHMED عليه:  املدعى  املحاكم. 
وامل�شروفات  الر�شوم  مع  دينار   1200/000 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  املحرق.  �شرطة 

والفوائد واأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/02/19 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 7/3652/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  �شهزلن خمي�س.  املحامية/  وكيلته  عبداهلل ح�شي هالل  علي  املدعي: 
عليها: الدكة ملقاولت البناء ل�شاحبها علي ح�شن علي احلداد   32829-2. منزل 1179 طريق 
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1432 جممع 814. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 2092/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شروفات 
والفوائد واأتعاب املحاماة.

اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/02/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
رقم الدعوى 9/17615/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعي: العدلية لتاأجري ال�شيارات وكيله املحامي/ عادل عبداهلل بوعلي. اإدارة املحاكم. املدعى 
عليه: ماني�س كومار راجندران �شبحان 830519378. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 150/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/02/19 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 8/13609/2013/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة النادي البحري وكيله املحامي/ عبدالرحمن ال�شوملي. اإدارة املحاكم. املدعى 
عليه: باهر نبيه فوزي عودة 750919175، �شقة 71 مبنى 13 طريق 2001 احلورة 320. �شفة 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 1705/000 دنانري مع الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.

اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/02/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
رقم الدعوى 4/18162/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعي: الهيئة العامة للتاأمي الجتماعي متثلها املحاميتان �شو�شن املدفعي ونوال اأحمد. اإدارة 
 ،57924-1 بطي  ح�شي  يو�شف  موؤ�ش�شة  �شاحب  بطي  ح�شي  يو�شف  عليه:  املدعى  املحاكم. 
مبنى 60 د طريق 29 عراد 240. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 689/805 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/02/19 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية
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رقم الدعوى 3/6442/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  املرتوك.  عادل  املحامي/  وكيله  اخلزاعي  جواد  حممد  اأحمد  املدعي: 
عليها: ن�شرين �شروري، �شقة 11 مبنى 4 �شارع 1101 توبلي 711. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

285/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/02/19 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 5/7895/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة بن هندي للموا�شالت. وكيله املحامي/ علي حممد كمال الدين. اإدارة املحاكم. 
املدعى عليه: حممد حيدر علي 920311799. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

2114/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/02/19 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 6/4289/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

اإدارة  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  غالم.  اإ�شماعيل  غالم  خليل  املدعي: 
املحاكم. املدعى عليه: را�شد علي را�شد عي�شى. رقمة ال�شخ�شي 610106848. منزل 809 طريق 
1617 جممع 816 مدينة عي�شى. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 250/000 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى الثانية للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 2015/02/19 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 5/12272/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: اإدارة الوقاف اجلعفرية بوا�شطة الوكيل املحامي/ ح�شن علي اإ�شماعيل. اإدارة املحاكم. 
املدعى عليه: ح�شن عبداهلل ح�شن اإبراهيم 761204849. منزل 179 طريق 3407 جممع 234 
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�شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 1481/500 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى الثانية للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 2015/02/19 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 8/9913/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

مدر�شة  مقابل   215 املحرق   10 �شارع   1245 مكتب  اإ�شماعيل:  خليل  حممد  جا�شم  املدعي: 
ال�شتقالل. املدعى عليه: نا�شر ح�شي علي فتحي 530114526. فيال 1981 طريق 3639 عايل 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1440/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .736

املحاماة.
الإثني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثانية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/16 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الث�نية

رقم الدعوى 6/19438/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

العدل   التويجري. وزارة  بوا�شطة وكيلهما املحامي/ عبدالكرمي  البحرين  املدعية/ �شركة زين 
مكتب املحامي. املدعى عليه/ powena esaro fuentebella، مبنى 253 طريق 2612 جممع 326. 

�شفة الدعوى/ طلب ميلغ قدره 604/340 دنانري والر�شوم والفائدة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/19954/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

العدل  التويجري. وزارة  بوا�شطة وكيلهما املحامي/ عبدالكرمي  البحرين  املدعية/ �شركة زين 
مكتب املحامي. املدعى عليه/ pamela deliew، مبنى 21 طريق 1105 جممع 404. �شفة الدعوى 

طلب ميلغ قدره 474/190 دينارًا والر�شوم والفائدة القانونية واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
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رقم الدعوى 6/19844/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

العدل   التويجري. وزارة  بوا�شطة وكيلهما املحامي/ عبدالكرمي  البحرين  املدعية/ �شركة زين 
مكتب املحامي. املدعى عليه /ebrahim ali maki alsaeed، مبنى 840 طريق 3429 جممع 634. 
�شفة الدعوى/ طلب ميلغ قدره 322/020 دينارًا والر�شوم والفائدة القانونية واأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
2014/12/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
رقم الدعوى 9/17193/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامي - اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ GEOFF REY EDWARD EDWARD HALL، مبنى 1 طريق 382 جممع 342. 
�شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 266/850 دينارًا مع 
الزامها بالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ املديونية وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بالر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18 لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/19596/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

– اإدارة  املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامي 
�شفة   .321 359 جممع  32 طريق  مبنى   ،SHERLY VALER  YTAC عليه/  املدعى  املحاكم. 
اإلزامه  مع  دينارًا   191/560 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  الدعوى/ 
بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام واإلزامه بامل�شاريف ور�شوم 

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

2015/1/18م لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
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رقم الدعوى 9/18156/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ الهيئة العامة للتاأمي الجتاعي. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم. املدعى عليها: �شركة 
عربان للمقاولت. مكتب 35 مبنى 281 طريق 333 جممع 321. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام 
القانونية و  بالفائدة  الزامها  للمدعية مبلغًا قدره -/3406 دنانري مع  توؤدي  باأن  املدعى عليها 

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

الإثني 2015/1/19 لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 1/17460/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

– اإدارة  املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامي 
املحاكم. املدعى عليه/ عبداهلل عي�شى يو�شف جا�شم، مبنى 1099 طريق 1517 جممع 215. 
�شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 177/360 دينارًا مع اإلزامه 
بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام واإلزامه بامل�شاريف ور�شوم 

الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/28م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/18254/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم 
املدعى عليها/ LYNA PERUCHO SAMPLER، �شقة 30 مبنى 1069 طريق 425 جممع 304. 
�شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 406/108 دنانري مع اإلزامه 
بالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع الزامه بامل�شاريف 

ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة



63
العدد: 3193 - الخميس 22 يناير 2015

رقم الدعوى 9/18819/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ MUHAMMAD TAYYAB   RAFIQ، مبنى 306 طريق 46 جممع 1048. �شفة 
الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 300/737 دينار مع اإلزامه بالفائدة 
القانونية بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع الزامه بامل�شاريف ور�شوم 

الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/28م لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 5/05388/2013/02
تبليغ ب�حل�شور

املطوع.  فاطمة  املحامية  وكيلتهم  بوا�شطة  وغريه  عبداحل�شي  هالل  اإبراهيم  كميله  املدعي/ 
مكتب املحامي – اإدارة املحاكم. املدعى عليهم املدخلي / 1- في�شل ر�شيد عبداهلل املاحوزي. 
2- �شكينة ر�شيد عبداهلل املاحوزي. جمهول العنوان. �شفة الدعوى/ 1- فرز م�شتحق املدعيي 
املقدمة  برقم   301 جممع   117 طريق   999 منزل  وهو  املنامة  منطقة  يف  الكائن  العقار  يف 
1995/7539 ورقم العقار 0313126. 2- اإلزام الت�شجيل العقاري بت�شجيل العقار با�شم الورثة 

وا�شدار وثيقة بذلك. 3- اإلزام املدعى عليهما الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/1/22 لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 5/7637/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

 – املحامي  الذكري. مكتب  اأحمد  املحامي  وكيلها  التجارية  امل�شقطي  �شركة خدمات  املدعية/ 
�شارع 5143 جممع  املنامة، مبنى 1697  اأقم�شة  املدعى عليها/ �شركة م�شانع  املحاكم.  اإدارة 
باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره  951 ال�شاخورة. �شفة الدعوى / 1- احلكم 

799/400 دينارًا مع الزامها بالر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة واإلزامه بالفائدة القانونية %5.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الثالثاء 2015/1/20م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
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رقم الدعوى 9/18439/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ موؤ�ش�شة دملون لتاأجري معدات البناء وكيله املحامي ح�شن علي اإ�شماعيل. مكتب املحامي 
اإدارة املحاكم. املدعى عليه/ MOHAMMED MANIK ABU ABU TAHER. واديان608 مبنى 
12 جممع 262 طريق 1. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 

قدره 685/100 دينارًا مع اإلزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/1/19م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 3/19644/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ عبدعلي علي ح�شي عبا�س �شاحب موؤ�ش�شة دملون لتاأجري معدات البناء وكيله املحامي 
   SUJITH KUMAR/عليه املدعى  املحاكم.  اإدارة   - املحامي  مكتب  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن 
RAGHAVAN، مبنى 255 طريق 1104 جممع 711 توبلي. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى 

عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 309/700 دنانري مع اإلزامه بالفائدة القانونية و امل�شاريف ور�شوم 
الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 
2015/1/19م لنظر الدعوى، ليعلم.           

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 5/14698/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

مكتب  علي.  ح�شن  املحامي  وكيلها  ترافكو  الأغذية  و�شناعه  للتجارة  العامة  ال�شركة  املدعية/ 
املحامي – اإدارة املحاكم. املدعى عليها/ بتول عبداجلليل حممد املاكنة، مبنى 37B طريق 13 
جممع 913 الرفاع - بوكواره. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 

مبلغ قدره 4136/600 دينارًا مع اإلزامه بالفوائد القانونية و مقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الإثني 2015/1/19 لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
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رقم الدعوى 9/17839/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ موؤ�ش�شة دملون لتاأجري معدات البناء وكيله املحامي ح�شن علي اإ�شماعيل. مكتب املحامي 
بناية 1770  �شقة 203   ،VARUGHESE KOVELIL CHANDY املدعى عليه/  املحاكم.  اإدارة 
طريق 231 جممع 302 املنامة. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية 
مبلغًا قدره 223/210 دينارًا مع الزامها بالفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ ال�شتحقاق مع 

اإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/1/19م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 2/17725/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ را�شد جا�شم عمر العليوي وغريه وكيله املحامي �شامي �شيادي. مكتب املحامي – اإدارة 
املحاكم. املدعى عليه/ اأحمد �شالح حممد العربي، �شقة 2 مبنى 2125 طريق989 جممع 909 
الرفاع ال�شرقي. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغًا قدره 
2821 دينارًا مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة واإلزامه بالفائدة القانونية 

.%10
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/1/19م لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/2239/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املال.  حميد  و  العريبي  علي  املحاميان  وكياله  البناء  معدات  لتاأجري  الكرار  موؤ�ش�شة  املدعية/ 
– ل�شاحبه ح�شن  والأقفال  للمفاتيح  رويال  عليه/  املدعى  املحاكم.  – اإدارة  املحامي  مكتب 
اأحمد عبداهلل، مبنى 80 طريق 326 جممع 303 املنامة. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى 
عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 1278/500 دينارًا مع الفائدة القانونية 9% واإلزامه بالر�شوم 

وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 
2015/1/19م لنظر الدعوى، ليعلم.           

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
رقم الدعوى 6/4132/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعي/ عبد الهادي من�شور عبد الهادي الب�شراوي. ارامكو ال�شعوديه – رمز بريدي 31311 
�س.ب 7368. املدعى عليه/ �شيدر الأيدي العاملة، �شاحبها عقيل املاجد، مبنى311 طريق 20 
جممع 331 املنامة. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ -/1600 

دينار مع اإلزامه بامل�شاريف ور�شوم الدعوى.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/21م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/07389/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

اإدارة   – املحامي  مكتب  �شهوان.  عبداهلل  املحامي  وكيلها  لالإ�شفلت  اململكة  �شركة  املدعية/ 
ال�شنابل اخلا�شة، مبنى 2614 طريق 7170 جممع 571  املدعى عليها/ 1- مدر�شة  املحاكم. 
اجلنبية. 2- ال�شيدة ردينه العلوي، مبنى 2614 طريق 1817 جممع 518 �شارع النخيل – باربار. 
�شفة الدعوى/ 1- احلكم بالزام املدعي عليهما بان توؤدي للمدعي مبلغ قدره -/2500 دينار 
والر�شوم  التام  ال�شداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  بواقع 10% من  القانونية  بالفوائد  اإلزامه  مع 

وامل�شروفات مقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/1/22م لنظر الدعوى، ليعلم.         
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/7327/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ معر�س املرباطي لالأثاث بوا�شطة وكيله املحامي اأحمد املرباطي و يو�شف ال�شيد، مكتب 
املحامي – اإدارة املحاكم. املدعى عليهما: حمدان �شامل حمدان و�شركة العامري لفك وتركيب 
ال�شرقي. �شفة  الرفاع  الثاث ملالكها حمدان �شامل، �شقة 23 مبنى 501 مبنى 10 جممع 905 
قدره  مبلغًا  للطالب  يوؤديا  باأن  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعى  باإلزام  احلكم  الدعوى/ 
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اأتعاب  واإلزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  القانونية  الفوائد  اإلى  -/520 دينارًا بالإ�شافة 
املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين باأنها قد حددت جل�شة يوم 
اخلمي�س 2015/1/22م لنظر الدعوى، ليعلم.          

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
رقم الدعوى 9/14083/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعية/ منى حماد عواد العبيد وكيلتها املحامية لولوة العو�شي. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم
بوخما�س،  و�شهى علي عبداهلل  اأكرب عبداهلل  اأحمد  اربيا وحممد  فا�شن  �شركة  املدعى عليهم: 
�شقة 122 �شارع 2802 مبنى 79 جممع 428 ال�شيف. �شفة الدعوى/1- احلكم باإلزام املدعي 
عليهم بالت�شامن والت�شامم باأداء مبلغ قدره -/800 دينار املدفوع من قبل املدعية. 2- الزام 
دينار  قدره -/1000  للمدعية مببلغ  موؤقت  تعوي�س  باأداء  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي 

واإلزامهم بالر�شوم وامل�شاريف والفوائد التاأخريية.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2015/1/25م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/13059/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة البدر لل�شفر وال�شياحة وكيلها املحامي را�شد عبدالرحمن. مكتب املحامي – 
اإدارة املحاكم. املدعى عليه/ ال�شيخ فواز بن حممد بن خليفة اآل خليفة، وزارة �شوؤون الت�شالت. 
�شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 4520/150 دينارًا مع اإلزامه 
بالفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و امل�شاريف ور�شوم الدعوى 

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

2015/1/25م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/6072/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ موؤ�ش�شة دملون لتاأجري معدات البناء وكيله املحامي ح�شن علي اإ�شماعيل. مكتب املحامي 
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 MOHAMMED FARUK HOSSAIN HOSSAIN ABDUL عليه/  املدعى  املحاكم.  اإدارة 
MUTIN، �شقة 23 بناية 1088 طريق 321 جممع 303 النعيم. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام 

املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 626/700 دينارًا مع الفائدة القانونية 7% واإلزامه 
بالر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2015/1/25م لنظر الدعوى، ليعلم.           

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
رقم الدعوى 3/16274/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعية/ الوقاف اجلعفرية وكيلتها املحامية هدى ال�شاعر. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم. 

املدعى عليه/ علي حممد علي عجاوي، �شقة 24 مبنى 223 �شارع الق�شر - جممع 321 املنامة
اإلزامه  �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ -/1500 دينار مع 

بامل�شاريف ور�شوم الدعوى واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2014/12/22م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 8/16302/2013/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ حممد فهد �شالح عبداهلل املحري، مبنى 740 طريق 5017 جممع 950 ع�شكر. املدعى 
عليه/ JENNEFFER CERVANTES   NOTARIO. ال�شفارة الفلبينية. �شفة الدعوى/ 1- احلكم 

باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ -/400 دينار مع اإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2014/12/22م لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 4/15018/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ عارف اأحمد يو�شف اجلودر، مبنى 616 طريق 1011 جممع 1210 مدينة حمد. املدعى 
عليه/ KIDIST TAFA DEGEFA. جمهولة العنوان. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه 

باأن يوؤدي للمدعي مبلغ -/1000 دينار مع اإلزامه بامل�شاريف ور�شوم الدعوى.



69
العدد: 3193 - الخميس 22 يناير 2015

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 
2014/12/22م لنظر الدعوى، ليعلم.           

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
رقم الدعوى 4/03032/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
– اإدارة  املحامي  مكتب  اأحمد مرهون.  املحامي جعفر  وكيلها  القاب�شة  احد  �شركة  املدعية/ 
الواجهة   4652 طريق   3032 مبنى   16 �شقة  الدو�شري،  حممد  خالد  عليه/  املدعى  املحاكم. 
البحرية 346 املنامة. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا 
القانونية بواقع 14% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى  الفوائد  اإلى  قدره -/4770 دينارًا بالإ�شافة 

متام ال�شداد واإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 5/07637/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

 – املحامي  الذكري. مكتب  اأحمد  املحامي  وكيلها  التجارية  امل�شقطي  �شركة خدمات  املدعية/ 
�شارع 5143 جممع  املنامة، مبنى 1697  اقم�شة  املدعى عليها/ �شركة م�شانع  املحاكم.  اإدارة 
951 ال�شاخورة. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغًا قدره 

799/400 دينارًا مع الزامها بالر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة واإلزامه بالفائدة القانونية %5.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2014/12/24م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى: 5/13099/2013/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ ليلى خليل اإبراهيم ال�شباح. بوا�شطة وكيله املحامي مهدي جواد برين - وزارة العدل 
مكتب املحامي. املدعى عليه/ ABRAHAM KURIAN. فيال 449 طريق 2809 ال�شقية 328. 
املدعى عليها املدخلة/ �شركة الأخدود للتجارة والعقود. فيال 449 طريق 2809 ال�شقية 328. 
�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1694 دينارًا والفائدة القانونية وامل�شروفات والر�شوم ومقابل 

اأتعاب املحاماة. 
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين باأنها قد حددت جل�شة يوم 
اخلمي�س 2014/12/25م لنظر الدعوى. ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
رقم الدعوى 1/17460/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
– اإدارة  املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامي 
املحاكم. املدعى عليه/ عبداهلل عي�شى يو�شف جا�شم، مبنى 1099 طريق 1517 جممع 215. 
�شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 177/360 دينارًا مع اإلزامه 
بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام واإلزامه بامل�شاريف ور�شوم 

الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 1/15286/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

– اإدارة  املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامي 
املحاكم. املدعى عليه/ خالد حامد حممد جعيل، مبنى 1990 طريق 8538 جممع 985. �شفة 
اإلزامه  مع  دنانري   509/036 مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  الدعوى/ 
بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام واإلزامه بامل�شاريف ور�شوم 

الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.         
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 4/17870/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

– اإدارة  املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامي 
املحاكم. املدعى عليه/ IQBAL ALIARUKUNJU، مبنى 3615 طريق 1862 جممع 318 �شفة 
اإلزامه  مع  دينارًا   254/441 مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  الدعوى/ 
بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام واإلزامه بامل�شاريف ور�شوم 
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الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 6/13932/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

– اإدارة  املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامي 
مبنى   ،MEETHALE PATTERY IBRAHIM IBRAHIM KUTTY عليه/  املدعى  املحاكم. 
1365 طريق 2834 جممع 328. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية 
مبلغ -/61 دينارًا مع اإلزامه بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 

واإلزامه بامل�شاريف ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/19596/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

– اإدارة  املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامي 
�شفة   .321 جممع   359 طريق   32 مبنى   ،SHERLY VALER YTAC عليه/  املدعى  املحاكم. 
اإلزامه  مع  دينارًا   191/560 مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  الدعوى/ 
بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام واإلزامه بامل�شاريف ور�شوم 

الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى ال�ش�د�شه

رقم الدعوى 5/14698/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

مكتب  علي.  ح�شن  املحامي  وكيلها  ترافكو  الأغذية  و�شناعه  للتجارة  العامة  ال�شركة  املدعية/ 
املحامي – اإدارة املحاكم. املدعى عليه/ بتول عبداجلليل حممد املاكنة، مبنى 37B طريق 13 
جممع 913 الرفاع – بوكواره. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية 
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مبلغًا قدره 4136/600 دينارًا مع اإلزامه بالفوائد القانونية و مقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 3/14556/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

– اإدارة  املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامي 
املحاكم. املدعى عليها/ اأمل �شفيق علي اآل �شيف، �شقة 22 مبنى 827 طريق 1337 جممع 813

�شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 121/090 دينارًا مع اإلزامها 
بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام واإلزامها بامل�شاريف ور�شوم 

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

اخلمي�س 2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.         
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/08638/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ بتول جمعة �شلمان احلاوي وكيله ح�شي جمعة عبداحل�شي. مكتب املحامي – اإدارة 
املركزي.  جو  �شجن   .ABDUL WAHAB LATE   ABDUL JABBAR عليه/  املدعى  املحاكم. 
�شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره -/500 دينار مع 

الزامها بالر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/25 لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 5/8108/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة ايكوانك�س الكرتونك�س وكيله املحامي علي عياد. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم
املدعى عليه/ GIL DILAPDILAP  JIMENEZ، �شقة 20 مبنى 2299 �شارع 85 جممع 43055 
البديع. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 196/200 

دينارًا مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2014/12/23م لنظر الدعوى، ليعلم.           

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
رقم الدعوى 6/6645/2013/02

تبليغ ب�حل�شور
مكتب  علي.  وحميد  العريبي  علي  املحامي  وكيله  املعدات  لتاأجري  عامر  ابو  �شركة  املدعية/ 
للمقاولت، �شقة 11 مبنى 540 ب طريق  – اإدارة املحاكم. املدعى عليها/ دامين�س  املحامي 
412 �شلماباد 704. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغًا 
قدره 1185 دينارًا مع اإلزامه بالفوائد القانونية 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل وامل�شاريف 

مقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الثالثاء 2014/12/23م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 6/4132/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ عبد الهادي من�شور عبد الهادي الب�شراوي. ارامكو ال�شعوديه – رمز بريدي 31311 
�س.ب 7368. املدعى عليها/ �شيدر لالأيدي العاملة، �شاحبها عقيل املاجد، مبنى311 طريق 20 
جممع 331 املنامة. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ -/1600 

دينار مع اإلزامها بامل�شاريف ور�شوم الدعوى.     
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

اخلمي�س 2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 1/12571/2013/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ عبدالر�شول عبداهلل علي وكيله املحامي عبدال�شهيد عي�شى. مكتب املحامي – اإدارة 
الدعوى/احلكم  �شفة   .342 – اجلفري  رامي  فندق  العثيمي.  يو�شف  عليه/  املدعى  املحاكم. 
باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره -/2000 دينار واإلزمه بالر�شوم وامل�شاريف 

واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 
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2014/12/31م لنظر الدعوى، ليعلم.         
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 6/18970/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ RAJ KISHOR DAS DAS، مبنى 1011 طريق 4515 جممع 245. �شفة الدعوى/ 
احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 580/010 دينارًا مع اإلزامه بالفائدة القانونية 
الدعوى  بامل�شاريف ور�شوم  الزامه  التام مع  ال�شداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  بواقع 10% من 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/18819/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم 
MUHAMMAD TAYYAB RAFIQ، مبنى 306 طريق 46 جممع 1048. �شفة  املدعى عليه/ 
الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 300/737 دينار مع اإلزامه بالفائدة 
القانونية بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع الزامه بامل�شاريف ور�شوم 

الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18 لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 5/15429/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املحاكم  – اإدارة  املحامي  التويجري. مكتب  املحامي عبدالكرمي  وكيله  بتلكو  �شركة  املدعية/ 
�شفة   .432 2214 جممع  732 طريق  مبنى  �شباع،  اإبراهيم  �شعيد ح�شن  نا�شر  عليه/  املدعى 
اإلزامه  مع  دينارًا   280/990 مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  الدعوى/ 
بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بامل�شاريف 

ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.         

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
رقم الدعوى 5/17097/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املحاكم  – اإدارة  املحامي  التويجري. مكتب  املحامي عبدالكرمي  وكيله  بتلكو  �شركة  املدعية/ 
املدعى عليه/ فهد �شامل حمبوب اإ�شماعيل حمبوب، مبنى 420 طريق 578 جممع 1004. �شفة 
اإلزامه  مع  دينارًا   631/464 مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  الدعوى/ 
بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بامل�شاريف 

ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 1/18964/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم. 
 ،RANGA PRASAD RAMANAYAKA RAMANAYAKA ARACHCHIGE/عليه املدعى 
مبنى 40 طريق 302 جممع 103. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية 
الدعوى وحتى  تاريخ رفع  بواقع 10% من  القانونية  بالفائدة  اإلزامه  مبلغ 136/819 دينارًا مع 

ال�شداد التام مع اإلزامه بامل�شاريف ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 8/18675/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية زينب اإبراهيم. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ ANACLETO CANILANG   ROSARIO، مبنى 149 �شقة 4 �شارع 42 جممع 742 
العايل. �شفة الدعوى/1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن توؤدي للمدعية مبلغًا قدره 144/427 

دينارًا مع اإلزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.           

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
رقم الدعوى 9/18254/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ LYNA PERUCHO SAMPLER، �شقة 30 مبنى 1069 طريق 425 جممع 304. 
�شفة الدعوى / احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 406/108 دنانري مع اإلزامه 
بالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع الزامه بامل�شاريف 

ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/18562/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية زينب اإبراهيم. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ ال�شيد حممد ها�شم كاظم ها�شم، مبنى 754 �شارع 5441 جممع 1063 املالكية. 
�شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ 56/427 دينارًا مع اإلزامه 
بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع الزامه بامل�شاريف 

ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 8/8714/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة بتلكو وكيله املحامي ح�شن عبا�س. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم املدعى عليه: 
الدعوى/ احلكم  ال�شرقي 913. �شفة  الرفاع  لالإلكرتونيات، مبنى 1016 طريق 1315  امزون 
القانونية  بالفائدة  اإلزامه  للمدعية مبلغ 1904/874 دنانري مع  يوؤدي  باأن  باإلزام املدعى عليه 
الدعوى  بامل�شاريف ور�شوم  اإلزامه  التام مع  ال�شداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  بواقع 10% من 
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ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 3/18672/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية زينب اإبراهيم. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم 
املدعى عليها/ �شناء علي ح�شي ح�شي، مبنى 1217 �شقة 43 �شارع 4025 جممع 340 اجلفري 
�شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 137/544 دينارًا مع اإلزامها 
بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامها بامل�شاريف 

ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

اخلمي�س 2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/7327/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ معر�س املرباطي لالأثاث بوا�شطة وكيله املحامي اأحمد املرباطي ويو�شف ال�شيد. مكتب 
املحامي – اإدارة املحاكم. املدعى عليهما:  حمدان �شامل حمدان و�شركة العامري لفك وتركيب 
ال�شرقي. �شفة  الرفاع  الأثاث ملالكها حمدان �شامل، �شقة 23 مبنى 501 مبنى 10 جممع 905 
الدعوى/ احلكم بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم باأن يوؤديا للطالب مبلغًا قدره 520 

دينارًا بالإ�شافة اإلى الفوائد القانونية واإلزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 9/2239/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املال.  حميد  و  العريبي  علي  املحاميان  وكياله  البناء  معدات  لتاأجري  الكرار  موؤ�ش�شة  املدعية/ 
– ل�شاحبه ح�شن  والأقفال  للمفاتيح  رويال  عليه/  املدعى  املحاكم.  – اإدارة  املحامي  مكتب 
اأحمد عبداهلل، مبنى 80 طريق 326 جممع 303 املنامة. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى 
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عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره1278/500 دينارًا مع الفائدة القانونية 9% واإلزامه بالر�شوم 
وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.           

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
رقم الدعوى 8/18126/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعية/ هيئة الكهرباء واملاء وكيله املحامي نبيل الع�شومي. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم 
املنامة 306. �شفة  بناية 612 طريق 609  �شقة 11  ر�شول،  ريا�س غالم  املدعى عليه/ حممد 
الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره3313/410 دينارًا واإلزامه 

بالر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2014/12/24م لنظر الدعوى، ليعلم.          
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 2/617/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ مريزا اأحمد علي وكيلته املحامية نوال عبداهلل من�شور. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم
املدعى عليه/ خالد �شلمان جمعة علي،  منزل 491 طريق 2514 جدحف�س 425. �شفة الدعوى 
1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغًا قدره  1045 دينارًا مع اإلزامه بالر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/12/25م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 8/9619/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

– اإدارة  املحامي  �شيادي. مكتب  �شامي  املحامي  وكيله  النعيمي  اأحمد  اأحمد مبارك  املدعي/ 
�شفة  احلد.   108 مبنى 885 جممع   1 �شقة  ال�شميط،  عبداهلل حممد  عليه/  املدعى  املحاكم. 
الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغًا قدره -/720 دينارًا مع اإلزامه 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة، واإلزامه بالفائدة القانونية %10.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 
2014/12/24م لنظر الدعوى، ليعلم.           

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة
رقم الدعوى 1/13182/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعي/ مريزا ح�شن الق�شا�س وكيله املحامي جا�شم �شرحان. مكتب املحامي – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ علي حممد الع�شفور، �شقة 16 مبنى 9002 �شارع املعامري – جممع 633. �شفة 
الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغًا قدره -/2160 دينارًا مع اإلزامه 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة واإلزامه بالفائدة القانونية %10.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2014/12/24م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى 5/8707/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعى  املحاكم.  – اإدارة  املحامي  املحامي ح�شن عبا�س. مكتب  وكيله  بتلكو  �شركة  املدعية/ 
عليها: موؤ�ش�شة املح�شول، �شقة 24 مبنى 9 طريق 2001 املنامة 320. �شفة الدعوى/ 1- احلكم 
بالفائدة  اإلزامها  مع  دينارًا   778/995 قدره  مبلغًا  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام 
اإلزامها بالر�شوم وامل�شاريف  التام مع  ال�شداد  القانونية بواقع 10% من تاريخ املديونية وحتى 

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

اخلمي�س 2014/12/18م لنظر الدعوى، ليعلم.           
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�د�شة

رقم الدعوى: 2/3547/2014/14
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: ه�شام معتوق ح�شن عي�شى دعبل. رقمه ال�شخ�شي: 801108853. جن�شيته: بحريني، 
جن�شيتها  �شامل.  �شعيد  عمر  هدى  عليها:  املدعى  عايل.   734 جممع   3417 طريق   576 مبنى 

اأمارتية. جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: الرجوع اإلى بيت الزوجية.
اإذا  باأنها  املذكورة  للمدعى عليها  الثانية )الدائرة اجلعفرية(  ال�شرعية  الكربى  املحكمة  تعلن 
مل حت�شر اأو تعي لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/3/8م، فاإن املحكمة 
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�شوف ت�شري بحقه غيابيا مبا يقت�شي به ال�شرع احلنيف.
ق��شي املحكمة الكربى اجلعفرية الث�نية

رقم الدعـوى: 9/6839/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  املحامي/  وكليه:  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
الدعــوى:  �شفـة  العنوان.  جمهول  ج�شتي.  ح�شي  غالم  بروين  ممتاز  عليه:  املدعى  ال�شوملي. 

اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره 10933.666دينارًا. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الأربعاء 2015/2/4، ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة 

رقم الدعـوى: 9/4751/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  املحامي/  وكليه:  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شوملي. املدعى عليها: نوال علي ح�شن علي العرادي. جمهولة العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام 

املدعي عليها بدفع مبلغ قدره 7884.167 دينارًا. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/2/4، ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعـوى 4/16525/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  املحامي  وكليه  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شوملي. املدعى عليه: عبدالوا�شع ناجي حممد م�شاعد يحيى. جمهول العنوان.   �شفـة الدعــوى 

اإلزام املدعي عليه بدفع مبلغ قدره 8456.562 دينارًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الأربعاء 2015/2/4، ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 2014/02 /7/14330
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: بنك اثمار. بوا�شطة وكيلة املحامي/ �شفوت حنفي. املدعى عليه: حممود اأحمد حبيب 
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حممد التيتون. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين.
باأنه قد حددت جل�شة يوم الأربعاء  تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور 

2015/2/4 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  

رقم الدعوى 2014/02 /4/14175
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: بنك اثمار. بوا�شطة وكيلة املحامي/ �شفوت حنفي. املدعى عليها: رجاء عي�شى جا�شم 
احلايكي. البيت 1086 ممر 640 جممع 206 املحرق. �شفة الدعوى: مطالبة دين.  

تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 
2015/2/4 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  
رقم الدعـوى: 7/14907/2011/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعي: عبدالوهاب اأحمد كيك�شو. وكيله املحامي: علي جعفر حممد مكي. املدعى عليه: ثائر 
علي عبداهلل كرميي، منزل 984 طريق4112 جممع 341 املنامة. �شفـة الدعــوى: اإلزام املدعى 

عليه بدفع مبلغ قدره -/2600 دينار.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الربعاء 2015/2/11 لنظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة    

رقم الدعوى 5/916/2003/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: عبدالر�شا علي اأحمد ح�شن، وكيله املحامي: فريد غازي جا�شم. املدعى عليهم: را�شد 
اأحمد  واإبراهيم  للمرطبات  و�شركائهم  ال�شانع  و�شركة  الكامل  و�شركة م�شنع  العريفي  ح�شي 
عبا�س وليلى يو�شف عبداهلل وبرادات �شوبر فودز و�شركة �شوبر فودز. وجالل املري قطب الدين 

مري، جمهولو العنوان. �شفة الدعوى: اإ�شهار الإفال�س.
بوكيل  اأو  باأنف�شهم  للح�شور  املذكورين  عليهم  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

عنهم وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/20 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية ال�ش�د�شة
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تبليغ ب�حل�شور
تاملدعي: عبداجلليل حممود زينل وكيله املحامي/ �شعيد علي املال. بناية الرا�شد �شقة 52 مبنى 
رقم 389 طري 1912 جممع 319 احلورة. املدعى عليه الثالث: جلنة ت�شفية مركز البحرين 

للدرا�شات والبحوث )جيومتك(. اجلفري - املنامة. �شفة الدعوى: ديون.
اأو بوكيل عنه وقد  بنف�شه  للمدعى عليه املذكور باحل�شور  الأولى  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 

حددت جل�شة يوم الأحد 2015/2/8 لنظر الدعوى، ليعلم. 
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 14/ 9/3887/2014
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شروق عادل حمد بوفر�شن. وجن�شيتها/ بحرينية. بوا�شطة وكيلتها. وكيلتها املحامية 
منزل  قطري.  وجن�شيته/  البور�شيد.  ماجد  را�شد  علي  عليه/  املدعى  املو�شوي.  �شمري  �شيماء 

207 طريق 607 جممع 106 احلد. مو�شوع الدعوى/ نفقة موؤقتة – طلب بدل �شكن.
تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعي 
وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الإثني 2015/1/26م فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه 

غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الرابعة

رقم الدعوى 2/6387/2013/02
تبليغ ب�حل�شور

وكيلته  بوا�شطة  جا�شم.  علي  وعبدالرحمن  عبدالرحمن  اإ�شحاق  ال�شيخ  حممد  املــدعيان: 
حممد  عليه/  املدعى  املحامي.  – مكتب  املحاكم  اإدارة  يو�شف.  اأحمد  �شعد  هدى  املحامية/ 
�شفة   .208 جممع   821 طريق   837 بناية   D  835 رقم  املحل  علي.  حممد  نور  حممد  احل�شن 

الدعوى طلب مبلغ -/3780 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/2/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 9/6830/2013/02 
تبليغ ب�حل�شور

البناء. وكيلها/ املحامي قي�س حامت الزعبي. مكتب املحامي  املدعية/ �شركة اوركيد ملقاولت 
مبنى   38 �شقة   .)831019034( جمعه  احلي  عبد  فاطمة  عليها/   املدعى  املحاكم.  اإدارة 
الر�شوم  781 طريق 3630 جممع 336 املنامة. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ -/1530 دينارًا مع 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
اخلمي�س 2015/1/15م لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
رقم الدعوى 4/15603/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املحامي  �شهاب. مكتب  اأحمد  املحامي ماجد عبا�س  وكيله  اأحمد ابراهيم  علي  ميثم  املدعي/ 
وزارة العدل. املدعى عليها/ هايدي جمدي جملع عبدال�شهيد. جمهول العنوان. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ 1500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/2/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 5/8473/2012/02
تبليغ ب�حل�شور

مكتب  الفاحت.  حممد  املحامي  وكيله  بوا�شطة  عو�س  اإبراهيم  م�شطفى  عبدالكرمي  املدعي/ 
 3 �شقة   .)550122010( الدو�شري  جرب  عبداهلل  حمد  عليه/  املدعى  العدل.  وزارة  املحامي 

مبنى 353 طريق 2727 جممع 327 العدلية. 
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة باأنه قد مت الإنتهاء من التحقيق واإعادة الدعوى للمرافعة 
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

2015/2/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة 

رقم الدعوى 9/14709/2011/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ حممود ح�شن علي كاظم وكيله املحامي مهدي برين. مكتب املحامي – وزارة العدل 
املدعى عليه/ عبدالعزيز �شلمان حممد ح�شن دهنيم عن نف�شه و ب�شفته وليًا طبيعيًا على ابنته 
رو�شة عبدالعزيز �شلمان دهنيم. �شقة 12 مبنى 1112 طريق 918 جممع 918. �شفة الدعوى 

طلب مبلغ -/5000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/2/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة 
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رقم الدعوى 2/12431/2010/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ زهري عبداللطيف عبدالوهاب وكيلته املحامية ن�شرين جا�شم. اإدارة املحاكم – وزارة 
تعلن  البحرين.  – مملكة  املنامة  اأحمد. �س.ب 20510  املدعى عليه/ ح�شي عبداهلل  العدل. 
الدعوى  باإحالة  املو�شوع  يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة 
املدعى  اإخالل  ال�شهود  �شهادة  ومنها  القانونية  الإثبات  طرق  بكافة  املدعي  ليثبت  للتحقيق 
عليه باإلتزامه بنقل ملكية ال�شجل التجاري )موؤ�ش�شة اجلوارح للت�شميم الفني والرتويج �س.ت 
التي  الأ�شرار  ومقدار  طبيعة  واإثبات  2010/7/28م  يف  بينهما  املوؤرخ  للعقد  نفاذًا   )548941
حلقت به نتيجة ذلك، و�شرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق واأبقت الف�شل يف امل�شروفات. 
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن  لذا 

الأحد 2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 3/12685/2012/02
تبليغ ب�حل�شور 

املدعية: اإعالنات كالرين ل�شاحبتها غادة وليد ح�شي �شمارة. بوا�شطة وكيلته املحامية/ �شهى 
اخلزرجي. املدعى عليهما/ )1( ح�شي علي مبارك احلايكي. )2( الأمرباطور للنجارة �س ت 
1-88566. مبنى 1492 �شارع 427 جممع 704 �شلماباد. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/2500 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليهما املذكورين باأنه قد جتددت الدعوى من 

ال�شطب وحددت جل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 9/18652/2012/02
تبليغ ب�حل�شور 

ال�شيارات ل�شاحبها/ عادل حممد العبا�شي. 10.ج �شارع الزبارة 318  لتاأجري  املدعية/ �شارا 
املنامة. املدعى عليها/ مواهب جواد حممد �شمالن )870505130(. فيال 2186 طريق 1133 
اإنها حكمت وقبل الف�شل يف  الثانية  جممع 1211 مدينة حمد. تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 
�شهادة  ومنها  القانونية  الإثبات  طرق  بكافة  املدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  املو�شوع 
ال�شهود التلفيات التي اأحدثها املدعي عليها بال�شيارة مو�شوع الدعوى وامل�شاريف التي تكبدتها 
املدعية لت�شليحها و�شرحت للمدعي عليها النفي بذات الطرق واأبقت الف�شل يف امل�شروفات 
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وتكليف املدعية برتجمة ما اأودعته من م�شتندات يف ملف الدعوى. 
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 7/11697/2011/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ برييل بيال بيل. مكتب املحامي – وزارة العدل. املدعى عليه / مرمي عادل عمران علي 
الدبلوما�شية.  – املنطقة  الدبلومات  برج  احلواج.  فاطمة   / املحامية  وكيلتها  بوا�شطة  عمران 

�شفة الدعوى/ طلب مبلغ 200/000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/2/3 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 5/16041/2012/02
تبليغ ب�حل�شور 

املدعية / �شركة عبدالعزيز علي لبيع املواد الغذائية بوا�شطة وكيلها املحامي جا�شم �شرحان. 
مكتب املحامي – وزارة العدل. املدعى عليها/ روين �شاها )820171042(. رقم 129 طريق 
14 مبنى 51 النعيم. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ -/3000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/2/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة 

رقم الدعوى 7/13843/2010/02
تبليغ ب�حل�شور 

املدعية/ �شركة اأو�شكار لتاأجري ال�شيارات وكيلتها املحامية �شناء بو حمود. مكتب املحامي وزارة 
مبلغ  الدعوى/ طلب  العنوان. �شفة  وليد. جمهول  �شلمان جوهر  عليه/ حممد  املدعى  العدل. 
-/481 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة. حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف 
القانونية مبا فيها �شهادة  الأثبات  ليثبت املدعي بكافة طرق  للتحقيق  باإحالة الدعوى  املو�شوع 
ال�شهود اأن املدعى عليه اأعاد ال�شيارة رقم 277319 وبها حادث مروري وتكاليف اإ�شالح ال�شيارة 
اخلمي�س  يوم  جل�شة  وحددت  الطرق  بذات  النفي  عليه  للمدعى  و�شرحت  الكراج  يف  وبقائها 
2015/1/15 لأجراء التحقيق على اأن ينتهي خالل �شهرين من تاريخ بدئه و�شرحت للطرفي 



86
العدد: 3193 - الخميس 22 يناير 2015

الغائب من  اإعالن  الكتاب  قلم  امل�شاريف وعلى  الف�شل يف  واأبقت  واإح�شار �شهودهما  باإعالن 
اخل�شوم.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
2015/1/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
رقم الدعوى 1/12746/2012/02

تبليغ ب�حل�شور 
املدعي الأول/ حمد خليفة حمد اآل خليفة. املدعي الثاين/علي اأحمد جواهري. املدعي الثالث 
اإبراهيم اديب. مكتب 73 الطابق ال�شابع مركز ال�شيخ  اأحمد جواهري. وكيلهم: املحامي خليل 
 .710352344 vanja betkova hatthcock/را�شد التجاري – �شارع الوؤلوؤ – املنامة. املدعى عليه
�شقة 21 – مبنى رانيا بالزا – ال�شناب�س – مبنى 977 �شارع 5121 جممع 351. �شفة الدعوى 

طلب مبلغ قدره -/3150 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2014/2/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 9/14189/2011/02
تبليغ ب�حل�شور 

املحامي  مكتب  اأنور.  اأ�شامة  املحامي  وكيله  بوا�شطة  حممود  اآل  حممود  عبداللطيف  املدعي/ 
العنوان.  جمهول   .)560106114( تركي  بن  مبارك  عبدالكرمي  عليه/  املدعى  العدل.  وزارة 

مو�شوع الدعوى طلب مبلغ-/2200 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/2/3م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 6/3273/2010/02
تبليغ ب�حل�شور 

املدعي/ عي�شى فرج بور�شيد وكيلته املحامية �شاحلة بور�شيد. مكتب املحامي – ادارة املحاكم 
املدعى عليها/ ع�شمت علي خور�شيد. جمهول العنوان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ –/600 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 
2015/2/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
رقم الدعوى 9/12311/2014/02

تبليغ ب�حل�شور 
املدعية/ موؤ�ش�شة اليت لتاجري ال�شيارات. وكيلها/ املحامي علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليها: 
اأحالم عبدالعزيز حممد اجلعفري. مبنى 578 طريق 718 جممع 207. مو�شوع الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره -/366 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثني  جل�شة  حددت  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/9م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 3/2125/2012/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ موؤ�ش�شة النا�شر لتاجري ال�شيارات. وكيله املحامي / مرمي عي�شى علي. مكتب املحامي 
اإدارة املحاكم. املدعى عليها/ لولوة عبداهلل. �شقة 1639 مبنى 1215 �شارع 3338 جممع 933 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   150/600 مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  املنامة. 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/1/15م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 5/8002/2013/02
تبليغ ب�حل�شور 

املــدعية/ �شركة اأول للخر�شانة اجلاهزة. مكتب املحامي – وزارة العدل. املدعى عليه/ بالويندر 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ 750/000  الدعوى/ طلب  �شفة  العنوان.  �شينج. جمهول 

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

2015/2/1 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
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رقم الدعوى 8/6188/2013/02
تبليغ ب�حل�شور 

املدعية/ جميلة بري حممد عبداهلل عبدالقادر )770038328(. �شقة 3 مبنى 31Z �شارع دبل 
�شفة  العنوان.  جمهول  البلو�شي.  حممد  عليه/ عبداهلل  املدعى  ال�شرقي.  الرفاع   923 جممع 
الدعوى/ اإلزام املدعى عليه )الأول والثاين( بتعديل ا�شم املدعى عليه الأول من )بيك حممد( 

اإلى )عبداهلل حممد( يف �شهادة ميالد الأبناء )�شلمان و حنان(. 
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد اأعادت فتح الدعوى من 

ال�شطب وحددت جل�شة يوم الأحد 2015/2/1 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 8/18627/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ حمل ابو �شاجده للهواتف. وكيلته/ م . زينب عي�شى ح�شن احلايكي. املدعى عليها/ 
زهراء عبدعلي �شلمان من�شور عبداهلل، مبنى 211 طريق 3461 جممع 1020 دم�شتان. �شفة 

الدعوى طلب مبلغ 374/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/2/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 5/18086/2014/02
تبليغ ب�حل�شور 

التويجري. املدعى  . عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  البحرين. وكيلتها/ م  املدعية/ �شركة زين 
مبلغ  طلب  الدعوى  �شفة   .916 جممع   1628 طريق   1774 مبنى   .MAJEED KUNIYIL عليه: 

374/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/2/9 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 5/18105/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعى  توفيق.  اأمين   / املحامي  الوكيل  بوا�شطة  العقارية.  بل�س  كابيتال  املدعية/ �شركة 
عليها/ �شركة ا�س ام برودكا�شت. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 600/000 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  الثامنة للمدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/2/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
رقم الدعوى 4/18176/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدفعي  جعفر  �شو�شن  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  الجتماعي.  للتاأمي  العامة  املدعية/ الهيئة 
واملحامي/ علي عبداهلل الأحمد. املدعى عليه/ يا�شي جعفر عبداحل�شي �شبت. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره 1154/604دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  الثامنة للمدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 1/18155/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدفعي  جعفر  �شو�شن  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  الجتماعي.  للتاأمي  العامة  املدعية/ الهيئة 
720403294. واملحامي/ اأحمد حممد اأحمد 830506055. املدعى عليها/ رودينة اأحمد اأحمد 
علي ال�شماك. �شاحبة/ رو�شة املبدع ال�شغري. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1871/356دينارًا 

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

2015/2/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 7/16840/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

عليه  املدعى  العدل.  وزارة   – املحامي  مكتب  الدلهان.  �شليمان  عبداللطيف  علي  املدعي/ 
الدعوى طلب مبلغ -/250 دينارًا مع  العنوان. �شفة  YETAYESH ABERA GEBRE. جمهول 

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

2015/2/1 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة
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رقم الدعوى 9/5925/2012/02
تبليغ ب�حل�شور 

الأولى:    عليها  املدعى  معيوف.  يو�شف  ب�شرى  املحامية  وكيلتها/  جرافيك�س.  ديزاين  املدعية/ 
ب�شمة للدعاية والعالن. املدعي عليه الثاين/ حممود خلف حممد حافظ. �شقة 27 مبنى 1362 
�شارع 2241 جممع 422. مو�شوع الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/68 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليهما املذكوران باأنها حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/2/2م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة 

رقم الدعوى 9/5676/2013/02
تبليغ ب�حل�شور 

عليها  املدعى  كيك�شو.  اأحمد  الوهاب  عبد  املحامي  وكيلتها/  ال�شفر.  بيت  �شفريات  املــدعية/ 
– �شارع  – مكتب رقم 26 منطقة �شرتة  الثاين  الطابق  بناية منطق  العقارية.  الأولى: موطن 
ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح. مو�شوع الدعوى/ طلب مبلغ قدره 2672/910 دينارًا مع الر�شوم 

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

2015/1/13م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة 

رقم الدعوى 8/20989/2014/02
تبليغ ب�حل�شور 

املدعية/ جنالء ال�شيد جعفر علي فالحي �شاحبة مركز جنالء للتجميل. املدعى عليها الأولى: 
�شراج خلدمات الأيدي العاملة، مبنى 94 طريق 342 جممع 308 املنامة مكتب 94. املدعى عليها 

الثانية/ RUKSANA BEGUM. جمهولة العنوان.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليهما املذكورين باأنها حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/13م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة 

رقم الدعوى 7/20399/2014/02
تبليغ ب�حل�شور 

املدعية/ �شركة منازل العقارية. املحامية/ رقية مكي. املدعى عليه الأول/ �شالح حممد �شالح 
الف�شالة.
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الثالثاء  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/1/13م لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة 
رقم الدعوى 1/1159/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  بتلكو  املدعية/ �شركة 
التويجري. املدعى عليها/ عفيفة علي اأحمد �شلمان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 669/094 

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

2015/3/9 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 7/1156/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

نوح  عليه: زهري  املدعى  وكيلتها.  بوا�شطة  املحامية/ رمي خلف.  وكيلتها  بتلكو  �شركة  املدعيــة: 
عي�شى ال�شعيد 800204840. مبنى 24 �شارع 3404 جممع 634. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

658/328 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/9 لنظر الدعوى، ليعلم.                                      
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 2/1153/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين وكيلتها املحامية/ زينب �شبت. بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه: اأحمد طاهر 
ح�شي. �شقة 1 مبنى 1111 �شارع 1532 جممع 815. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 420/829 

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

2015/3/9 لنظر الدعوى، ليعلم.                                      
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 6/856/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعى عليه:  وكيلتها.  بوا�شطة  �شبت.  زينب  املحامية/  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  املدعيــة: 
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�شارع 452 جممع 1202. �شفة  �شامل حممد 600006581. مبنى 34050  يو�شف  عبدالرحمن 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 57/010 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 
2015/3/9 لنظر الدعوى، ليعلم.                                      

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  
رقم الدعوى 5/638/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعيــة: �شركة بتلكو وكيلتها املحامية/ رمي خلف. بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه: هزار ح�شن 
يو�شف حممد 830501282. مبنى 308 طريق 2704 جممع 927. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

609/241 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/9 لنظر الدعوى، ليعلم.                                      
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 2/438/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ �شناء حممد قا�شم بوحمود. بوا�شطة وكيلتها 
املدعى عليه: KENNEDY KANDASAMY 640559301، �شقة 6 مبنى 3 طريق 6002 جممع 
اأتعاب  633. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 182/240 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/9 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 9/10297/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ نبيلة املاجد. بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه: 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   66/754 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .SUDHIR LAMA

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/9 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  
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رقم الدعوى 1/10508/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

وكيلتها.  بوا�شطة  التويجري.  عبدالكرمي  املحامية/  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  املدعيــة: 
املدعى عليه: LIBU OOMMEN. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 133/926 دينارًا مع الر�شوم 

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

2015/3/9 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 7/10584/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ عبدالكرمي التويجري. بوا�شطة وكيلتها. املدعى 
عليها: ن�شوى حممد عبدالر�شول. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 159/753 دينارًا مع الر�شوم 

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

2015/3/9 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 1/11402/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ زينب اإبراهيم. بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه: 
الر�شوم  مع  دينارًا   468/691 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .MAILANI VECTERIANO

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

2015/3/9 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 1/11674/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�شطة وكيلتها. املدعى 
عليها: موؤ�ش�شة ال�شيد حمزة العلوي. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 91/130 دينارًا مع الر�شوم 

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

2015/3/9 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  
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رقم الدعوى 7/539/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

عليه:  املدعى  وكيلتها.  بوا�شطة  �شبت.  زينب  املحامية/  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
حممد فكري 840124945. �شقة 13 مبنى 33 �شارع 4201 جممع 342. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 64/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/9 لنظر الدعوى، ليعلم.                                      
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 7/11279/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ �شناء بو حمود. املدعى عليه/ خليفة 
جوهر �شلطان يوهر. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1322/879 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 9/10162/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ �شناء بو حمود. املدعى عليه/ ا�شرف 
علي حممد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 123/290 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 3/897/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامية/ نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. بوا�شطة 
مبنى 3626 طريق   43 �شقة  غلوم ح�شي جناتي 820501867.  يو�شف  عليه:  املدعى  وكيلتها. 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   294/704 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  جممع417.   1443

ومقابل اأتعاب املحاماة.     



95
العدد: 3193 - الخميس 22 يناير 2015

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 
2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  
رقم الدعوى 7/881/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
عليه  املدعى  وكيلتها.  بوا�شطة  املاجد.  نبيلة  املحامية/  وكيلتها  البحرين  فيفا  �شركة  املدعيــة: 
�شفة   .939 جممع   3918 طريق   798 مبنى   21 �شقة   .680128751   JAYADEV JAYADEV

الدعوى: طلب مبلغ قدره 256/509 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11   لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 5/11798/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

وكيلتها.  بوا�شطة  التويجري.  عبدالكرمي  املحامية/  وكيلتها  البحرين  بتلكو  �شركة  املدعيــة: 
الر�شوم  مع  دينارًا   293/580 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  �شامل.  علي  �شامل  عليه:  املدعى 

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

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 9/10583/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ نبيلة املاجد. بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه: 
MUHAMMED FAZIL PATHUMMA. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 145/970 دينارًا مع 

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

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 9/10406/2014/02
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تبليغ ب�حل�شور
عليه:  املدعى  وكيلتها.  بوا�شطة  املاجد.  نبيلة  املحامية/  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
الر�شوم  مع  دينارًا   177/980 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .ZUBAIR KHAN ZUBAIR

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

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 3/10300/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

عليه:  املدعى  وكيلتها.  بوا�شطة  املاجد.  نبيلة  املحامية/  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
SOURAV KOMAR MANNA. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 181/858 دينارًا مع الر�شوم 

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

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 4/728/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامية/ عبدالكرمي التويجري. بوا�شطة وكيلتها. املدعى 
الر�شوم  مع  دينارًا   251/486 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  �شلطان.  علي  ح�شن  علي  عليه: 

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

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 2/360/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�شطة وكيلها. املدعى 
عليه: اأمين اخل�شر اأحمد نا�شر عو�س 940112400. مبنى 429 طريق 55 جممع 210. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 596/453 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الربعاء 
2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
رقم الدعوى 2/1105/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. بوا�شطة 
وكيلتها. املدعى عليه: ن�شرين ديب 790921502. �شقة مبنى 1334 طريق 1326 جممع 713. 
�شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 817/402 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الربعاء 
2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  
رقم الدعوى 9/1499/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين وكيلتها املحامية/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. بوا�شطة 
وكيلتها. املدعى عليه: حممد ح�شن مبارك المري 710600674. �شقة مبنى 401 طريق 915 
جممع 309. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 363/065 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 4/1801/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامية/  وكيلتها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه: طالل عبداهلل حمد عبداهلل الذوادي 890100799. �شقة مبنى 
الر�شوم  مع  دينار   301/985 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .251 جممع   5506 طريق   257

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

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  
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رقم الدعوى 9/1518/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامية/ نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. بوا�شطة 
وكيلتها. املدعى عليه: عبداحل�شن غالم حيدر حيدري 630803161. �شقة 1 مبنى 1097 طريق 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 320/965  مبلغ  الدعوى: طلب  �شفة  2933 جممع 729. 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 2/1962/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامية/  وكيلتها  البحرين  فيفا  �شركة  املدعيــة: 
بوا�شطة وكيلتها. املدعى عليه: تركي حممد عيد املحمدي 810733706. �شقة 84 مبنى 1301 
طريق 2421 جممع 324. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 361/534 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 5/11896/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ �شناء بوحمود. املدعى عليه/ حممد 
عبدالغني عبدال�شاحب عبداحل�شي حميدان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 184/637دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 2015/3/2 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 9/11894/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ �شناء بوحمود. املدعى عليها/ اأحالم 
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الر�شوم  مع  دنانري  قدره 1110/058  مبلغ  الدعوى/ طلب  �شفة  عبدالعزيز حممد اجلعفري. 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الإثني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  الثامنة للمدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
رقم الدعوى 7/10665/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعية/ �شركة بتلكو البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا  مبلغ قدره 217/068  الدعوى/ طلب  عبا�س ح�شن علي. �شفة 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 2015/3/2 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 2/12615/2012/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: 
مبنى 793 طريق 3553 جممع 252   1 �شقة  اأحمد اخلرياين 871203375.  اأحمد  نا�شر  على 
�شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 227/422 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 
2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  
رقم الدعوى 3/10295/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
 MEHAR /املــدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة املاجد. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   543/420 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .MUHAMMED YASIN

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

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 5/12904/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  املدعية/ �شركة 
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عليه/ حممد عبدالرحمن حممد حامد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 650/310 دينارًا مع 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الإثني  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  الثامنة للمدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
رقم الدعوى 1/13098/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
 VICENTE  املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم. املدعى عليه
JR MORALES. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 83/370 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 4/13124/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

 SHAMAS:املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم. املدعى عليه
SARWAR. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 193/393 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

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

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 3/13231/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

 Saturinno :املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم. املدعى عليه
Jr Gloria Comique. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 128/666 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 2015/3/2 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 9/16867/2012/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: 
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�شعيد عبداهلل عبدالرحمن 830710868. �شقة 3 مبنى 1123 طريق 2535 جممع 925 �شفة 
الدعوى: طلب مبلغ قدره 554/725 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 
2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  
رقم الدعوى 1/15183/2012/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه 
Ester Banton Sabordo 671035088. مبنى 659 طريق817 جممع 708. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 78/589 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 4/15173/2012/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: 
MARIO YASAY  810151928. مبنى 1097 طريق830 جممع 308. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 241/863 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 9/15100/2012/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي التويجري. بوا�شطة وكيلها. املدعى 
عليه: MD SABUJ MD ABDULJALIL  820564370. مبنى 364 طريق 207 جممع 302. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 263/890 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 9/15161/2012/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعيــة: �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه   



102
العدد: 3193 - الخميس 22 يناير 2015

IRMA NARYANTI  880320974. مبنى 816 طريق825 جممع 908. �شفة الدعوى طلب مبلغ 

قدره 79/447 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة  

رقم الدعوى 6/13339/2012/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: 
TASSIS CONSULTANCY 1-71996. �شقة 38 مبنى 2446 طريق 2831 جممع 428. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 74/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 1/13313/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه 
michael lee lester. �شقة 12 مبنى 570 طريق 5707 جممع 257. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

77/500 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 5/13227/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

 SIBEL :املدعية: �شركة زين البحرين وكيلها املحاميه زينب �شبت. اإدارة املحاكم. املدعى عليه
EREN. مبنى 737 طريق 4016 جممع 340. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/42 دينارًا مع 

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

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 9/13233/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

عليه  املدعى  املحاكم.  اإدارة  �شبت.  زينب  املحاميه  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
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�شفة   .909 جممع   942 طريق   943 مبنى  �شقة   .VENKATESH  BHAGAVA THIAPPAN

الدعوى: طلب مبلغ قدره -/43 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 8/13282/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  �شبت.  زينب  املحاميه  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
BENJAMIN ADAM WHEELER. �شقة مبنى 1 طريق 382 جممع 342. �شفة الدعوى طلب 

مبلغ قدره 37/200 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 9/13290/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

 TAO :املدعية: �شركة زين البحرين وكيلها املحاميه زينب �شبت. اإدارة املحاكم. املدعى عليه
YANG. �شقة مبنى 339 طريق 35 جممع 535. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/52 دينارًا مع 

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

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة

رقم الدعوى 9/13300/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين وكيلها املحاميه زينب �شبت. اإدارة املحاكم. املدعى عليها: اأمينة 
�شالح عبدالرزاق عبداهلل. �شقة 3 مبنى 1254 طريق 1813 جممع 1018. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره -/13 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/2 لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�ش�بعة
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رقم الدعوى 6/4386/2014/14
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: ابراهيم ح�شن مكي يو�شف. رقمه ال�شخ�شي: 710706740. جن�شيته: بحريني، مبنى 
رقم  وندية.  جبلو  بن  القادر  عبد  كوثر  عليها:  املدعى   .1019 دم�شتان   ،1941 طريق   ،2038
LE 1962072. جن�شيتها: مغربية. اململكة املغربية، الزنقه 10 جتزئة 2 الدولة ظهر  جوازها: 

اخلمي�س فا�س. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل 
حت�شر اأو تعي لها وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يـوم الأحد 2015/03/15، فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف، ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى - الدائرة اجلعفرية

رقم الدعوى 9/5798/2014/14
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: اإ�شماعيل غالم ح�شي �شري حممد. رقمه ال�شخ�شي: 660105772. جن�شيته: بحريني. 
رقمها  �شفاية.  مرمي  عليها:  املدعى  اجلنيد.  نا�شر  اأحمد  حمد  نايف  املحامي  وكيله  بوا�شطة 
ال�شخ�شي: 850929369. جن�شيتها: مغربية. جمهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.

تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل 
حت�شر اأو تعي لها وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يـوم الأربعاء 2015/03/18 فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف، ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى ال�شرعية الأولى - الدائرة اجلعفرية 

رقم الدعوى 4/9168/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

 ،)69114( �س.ت  التجارية  للخدمات  مينا  عليهم:  املدعى  ذ.م.م.  املوؤيد  جمموعة  املدعية: 
و�شادية اآدم حممد وعلي اآدم حممد. جمهولو العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليهم املذكورين باحل�شور باأنف�شهم اأو بوكيل عنهم 
وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/20 لنظر الدعوى، ليعلم.

 ق��شي املحكمة الكربى املدنية الأولى
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رقم الدعوى 1/18432/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املــدعية: بلدية املنطقة ال�شمالية. وكيلها: املحامي ح�شي عبا�س اجلمري. مبنى 26 طريق 55 
جممع 555 �شارع اجلنبية. املدعى عليها: �شيتي جيت ميديا. املو�شوع: بدل انتفاع.

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها وقد 
حددت جل�شة يوم الأربعاء 2015/1/21 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية الأولى 
رقم الدعوى 5/9459/2012/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعي: مكي ح�شن اأحمد كاظم الهدي وكيلها املحامي جا�شم �شرحان. مكتب املحامي/ اإدارة 
املحاكم املدعى عليهما: ه�شام �شامي عبدالرحمن حممد وموؤ�ش�شة الأوذين التجارية. جمهول 

العنوان: املو�شوع دين.
بوكيل  اأو  باأنف�شهما  باحل�شور  املذكورين  عليهما  للمدعى  الأولى  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

عنهما جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/20 موعد نظر الدعوى، ليعلم.                                       
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 2014/02/ 2/18373
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة ناردين العقاريه. املدعي عليه: طارق علي ح�شي اجلودر. العنوان: جمهول. �شفة 
الدعوى: طلب ديون.

بوكيل عنه وقد  اأو  بنف�شه  املذكور باحل�شور  للمدعي عليه  الأولى  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 
حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/20 لنظر الدعوى، ليعلم.

ق��شي املحكمة الكربى املدنية الأولى
رقم الدعـوى: 3/18445/2014/02

تبليغ ب�حل�شـور
عليها:  املدعى  بوعلي.  عبداهلل  عادل  املحامي:  وكيله  ذ.م.م.  للخر�شانة  اأوال  �شركة  املدعية: 
�شركة �شنيور اإبراهيم للمقاولت ذ.م.م. مبنى 27 �شارع 336 جممع 315 املنامة. �شفـة الدعــوى 

الجراءات الوقتية والتحفظية. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/20، ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية الأولى
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رقم الدعوى 2/16378/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: عبدال�شاحب عبداهلل ال�شائغ. املدعى عليهم: هيئة تنظيم �شوق العمل وموؤ�ش�شة الفوزان 
موؤ�ش�شة تعمري لتاأجري معدات البناء و�شعاد حممد علي عبداهلل وموؤ�ش�شة دملون لتاأجري معدات 
البناء وجعفر عبداهلل علي �شند وموؤ�ش�شة اأبو فرا�س لتاأجري املعدات وهند حممد جمرن وعفراء 
را�شد اأحمد وعبا�س ال�شيخ ال مبارك، جمهولو العنوان. مو�شوع الدعوى: اإ�شهار اإفال�س املدعي.
اأو بوكيل  تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهم املذكورين باحل�شور باأنف�شهم 

عنهم وذلك جلل�شة يوم الأحد 2015/2/15م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى 9/17324/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: بنك البحرين الوطني. املدعى عليه: حممد جواد حممد ر�شا حممد ال�شلمان، مبنى 
اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي  438 طريق 2809 جممع 328 املنامة. مو�شوع الدعوى: 

مبلغ 16800/371 دينار والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه وذلك 

جلل�شة يوم الأحد 2015/2/15م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى 7/23478/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتويف
ه�ش�م علي ح�شن حممد

املتوفى ه�شام علي ح�شن حممد،  املدنية اخلام�شة عن فتح دعوى تركة  الكربى  تعلن املحكمة 
رقمه ال�شخ�شي 850406730. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعي يومًا من تاريخه. كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة 

يوم الإثني 2015/2/16م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى 8/23424/2014/02
فتـح دعوى تركة املتوف�ة
مرمي عبداهلل علي �ش�لح

تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة عن فتح دعوى تركة املتوفاة مرمي عبداهلل علي �شالح. 
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فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه 
املحكمة خالل خم�شة واأربعي يومًاً من تاريخه. كما اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفاة املذكورة 
اأن ي�شعر هذه املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثني 2015/2/16م 

لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى 5/16905/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

امواج �س.م.ب مقفلة. �شقة111  بوابة  املدعى عليها: �شركة  العايل.  املدعي: خالد ح�شن علي 
يف  حمكم  تعيي  الدعوى:  مو�شوع  الدبلوما�شية.  املنطقة   317 جممع   403 طريق   1705 مبنى 

النزاع النا�شئ بي طريف التداعي.
اأو بوكيل  تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور مبن ميثلها 

عنها وذلك جلل�شة يوم الربعاء 2015/2/11م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى 6/6673/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: فالح عبداحل�شن اأحمد ال�شرتاوي. املدعى عليهما: م�شطفى اأحمد ال�شيخ نا�شر و�شركة 
اخلليج الدولية لال�شتثمار. بناية درمي 1 مطتب رقم 33 العدلية. مو�شوع الدعوى: اإلزام املدعى 

عليها مببلغ -/31800 دينار ور�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهما املذكورين باحل�شور بنف�شهما اأو بوكيل 

عنهما وذلك جلل�شة يوم ال�شبت 2015/2/21م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم الدعوى 9/13418/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: �شركة بور�شة البحرين �س.م.ب.م. املدعى عليها: املجموعة اخلليجية للمال �س.م.ب 
مببلغ  عليها  املدعى  الزام  الدعوى:  مو�شوع   .428 ال�شيف   2811 �شارع   680 مبنى   23 �شقة 

145836 دينارًا ور�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة.
اأو بوكيل  تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور مبن ميثلها 

عنها وذلك جلل�شة يوم الربعاء 2015/2/11م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة
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رقم الدعوى 2/8947/2013/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية: لطيفة �شعدي مطلق ظاهر ال�شمري. املدعى عليه: حممد بن غازي بن �شباب الدعجاين
جمهول العنوان. مو�شوع الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ -/50000 دينار 

والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه وذلك 

جلل�شة يوم الربعاء 2015/2/4م.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف 4/3982/2014/03
رقم الدعوى   7/5014/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
امل�شتاأنف: البنك الهلي املتحد. امل�شتاأنف �شده: بيجو فاليا، �شقة 20 مبنى 2134 طريق 437 
جممع 407 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية 

العا�شرة يف الدعوى رقم 7/5014/2014/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه  اأو بوكيل عنه 

وذلك جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/10م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ال�شتئن�ف 6/3981/2014/03
رقم الدعوى 9/3617/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
امل�شتاأنف: البنك الأهلي املتحد. امل�شتاأنف �شده: اميانويل جوياتتو ري�س. منزل 1440 طريق 961 
جممع 909 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى 

املدنية العا�شرة يف الدعوى رقم 9/3617/2014/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه 

وذلك جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/10م موعد نظر الدعوى.
ق��شي املحكمة الكربى املدنية اخل�م�شة

رقم ملف التنفيذ 6/8771/2011/04
تعلن حمكمة التنفيذ اخلام�شة عن و�شعها العقارات اخلا�شة باملحكوم عليه يعقوب فوج يف املزاد 

العلني، وذلك بتاريخ 2015/2/12، وهي كالتايل: 
1- العقار الكائن يف البديع من املنامة امل�شجل مبوجب املقدمة رقم )1991/3935( والت�شجيل 
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رقم )67410( ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/817000 دينار.
 )2003/9024( رقم  املقدمة  مبوجب  امل�شجل  املنامة  من  زويد  راأ�س  يف  الكائن  العقار   -2

والت�شجيل رقم )121789( ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/629000 دينار.
 )2003/9023( رقم  املقدمة  مبوجب  امل�شجل  املنامة  من  زويد  راأ�س  يف  الكائن  العقار   -3

والت�شجيل رقم )121793( ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/629000 دينار.
 )2003/3935( رقم  املقدمة  مبوجب  امل�شجل  املنامة  من  زويد  راأ�س  يف  الكائن  العقار   -4

والت�شجيل رقم )121933( ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/523887 دينارًا.
5- العقار الكائن يف �شند من املنامة امل�شجل مبوجب املقدمة رقم )2006/15033( والت�شجيل 

رقم )61079( ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/177000 دينار.
6- العقار الكائن يف �شند من املنامة امل�شجل مبوجب املقدمة رقم )2004/10211، 1999/2488( 

والت�شجيل رقم )99956( ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/335000 دينار.
7- العقار الكائن يف �شند من املنامة امل�شجل مبوجب املقدمة رقم )1998/5720( والت�شجيل 

رقم )99955(.
8- العقار الكائن يف �شند من املنامة امل�شجل مبوجب املقدمة رقم )2005/1953( والت�شجيل 

رقم )132834(.
9- العقار الكائن يف �شند من املنامة امل�شجل مبوجب املقدمة رقم )2002/11130( والت�شجيل 

رقم )99926(.
ب�شعر اأ�شا�شي اإجمايل قدره -/782000 دينار للعقارات الثالثة اأرقام 7 و 8 و 9 )الكائنة يف �شند 

من املنامة املذكورة(.
10- العقار الكائن يف �شند من املنامة امل�شجل مبوجب املقدمة رقم )2007/1349( والت�شجيل 

رقم )61132( ب�شعر اأ�شا�شي قدره -/166000 دينار.
هاتف  قراطة  علي  يو�شف  عبداهلل  الدلل  مراجعة  ال�شراء  يف  رغبة  لديه  من  كل  فعلى 
)33109691( والدلل اأحمد عيد اأحمد الهاجري هاتف رقم )36700040( والدلل عبداهلل 
جعفر عبدالروؤوف هاتف رقم )39465261( اأو مكتب التنفيذ باإدارة املحاكم يف اأوقات الدوام 

الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 6/8771/2011/04.
قا�شي حمكمة التنفيذ اخلام�شة
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تبليغ ب�حل�شور
رقم الدعوى 6/05040/2012/02

املحامي  وكيله  بحريني اجلن�شية.   .660602318 املالح  اإبراهيم  اأحمد  عبداجلليل  املدعى: 
حممد اجل�شي. املدعى عليها: يونيفري�س بروجكت انرتنا�شونال. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: 

مطالب عمالية. 
الأحد  باأنها حددت جل�شة يوم  املذكورة  للمدعى عليها  الأولى  العمالية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/8 لنظر الدعوى ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى العم�لية الأولى 

رقم الدعوى : 4/19036/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

العمالية - عبدالعزيز  الدعوى  اإدارة  �شخ�شي /840407661.  رقم  ر�شا.  املدعي: 1- حممد 
اجلابري. املدعى عليها: �شركة ميد جلف اليانز تكافل. رقم �شجل /66716. مبنى 1025 حمل 

51/52 طريق 3631 جممع 436 ال�شيف. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.
     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/2/22م لنظر الدعوى ليعلم.
ق��شي اإدرة الدعوى العم�لية

رقم الدعوى 7779/2014/07
املدعية: النيابة العامة. املتهمان: يا�شر يحيى عبداهلل احلبيب وحامد عبدالرزاق ح�شر طاهر، 

جمهول العنوان. �شفة الدعوى: جنائية.
تعلن املحكمة ال�شغرى اجلنائية الثالثة للمتهمي املذكورين اأعاله باأنه قررت املحكمة اإعادة 
الدعوى للمرافعة لنظرها بجل�شة 2015/2/1م  بتعديل القيد والو�شف: باإ�شافة ن�س املادة رقم 
العقوبات،  قانون  رقم )310( من  باملادة  رقم )3(  بالفقرة  رقم )2(  الفقرة  وا�شتبدال   )5(
وباإ�شافة املواد 3 و 1/11 و 12 و 13 و 4،3،1/14 من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )21( ل�شنة 
2013م اخلا�س بتنظيم جمع املال لالأغرا�س العامة وبا�شتبدال ال�شنة بالقانون الأخري بجعلها 

)21( ل�شنة 2013م بدًل من )21( ل�شنة 2014م.
وباإ�شافة الو�شف: 

- املتهمون الأول والثالث والرابع واخلام�س وال�شاد�س/ طبعوا ون�شروا وتداولوا مطبوعًا )كتاب 



111
العدد: 3193 - الخميس 22 يناير 2015

الفاح�شة الوجه الآخر لعائ�شة( بغري ترخي�س وكان هذا الكتاب غري جماز ومل يوؤذن بدخوله 
الأحد  بجل�شة  وذلك  بالأوراق  املبي  النحو  على  قانونًا  املخت�شة  اجلهة  من  البحرين  ململكة 

2015/2/1م ال�شاعة الرابعة ع�شرًا، ليعلم.
رئي�س املحكمة ال�شغرى اجلن�ئية الث�لثة

رقم الدعوى 14/ 1/4562/2014
تبليغ ب�حل�شور

املنطقة  �شبت  اإبراهيم  زينب  املحامية  وكيلته  بوا�شطة  الف�شالة.  يو�شف حممد  املدعي/ خالد 
الدبلوما�شية برج الدبلومات الطابق ال�شابع مكتب 705. املدعى عليها/ العنود بنت �شالح بن زيد. 
بوا�شطة وكيلتها املحامية هدى �شعد برج ال�شقر الدور الرابع مكتب 402 املنطقة الدبلوما�شية.

مو�شوع الدعوى/ احل�شانة.
اأو  اإذا مل حت�شر  باأنه  للمدعى عليها املذكورة  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  تعلن املحكمة 
تعي وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/1/18 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
ق��شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الث�نية

رقم الدعوى 14/ 6/4663/2014
تبليغ ب�حل�شور

 1 يتيم  جممع  �شيادي  �شامي  املحامي  بوا�شطة  حممد.  حممد  ال�شيد  حممد  حم�شن  املدعي/ 
مكتب 602 الطابق ال�شاد�س مبنى 71 جممع يتيم �شارع املثنى جممع 304 �س.ب: 1330 املنامة 
 MARIA ALEXANDRA/عليها املدعى  بحريني.  وجن�شيته/   .17214421 فاك�س:  البحرين 

VERA PATINO. جمهولة العنوان. وجن�شيتها/ كوملبية. مو�شوع الدعوى/ احل�شانة.

اأو  اإذا مل حت�شر  باأنه  للمدعى عليها املذكورة  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  تعلن املحكمة 
تعي وكيال لها ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/20 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقها غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
ق��شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الث�نية

رقم الدعوى 14/ 9/4877/2014
تبليغ ب�حل�شور

اللوزي.  نعيمه �شكري فتحي اخلاير. �شقة 2 مبنى 1564 طريق 1817 جممع 1018  املدعية/ 
العمر. �شقة 2 مبنى 1564 طريق 1817  وجن�شيته/ بحرينية. املدعى عليه/ طه �شالح حميد 

جممع 1018 اللوزي. وجن�شيته/ بحريني. مو�شوع الدعوى/ �شرعية متنوعة.
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 تعلن املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعي عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعي 
وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/27 فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه 

غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
ق��شي املحكمة ال�شغرى ال�شرعية ال�شنية الث�نية

رقم الدعوى 6/5404/2012/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي: عبداجلليل اأحمد اإبراهيم املالح 660602318 بحريني اجلن�شية وكيله املحامي حممد 
العنوان  جمهول   .01-07578 ت  انرتنا�شونال �س  بروجكت  يونيفري�س  عليه:  املدعى  اجل�شي. 

�شفة الدعوى: مطالب عمالية.      
الأحد  جل�شة يوم  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الأولى  العمالية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/8 لنظر الدعوى ليعلم. 
ق��شي املحكمة ال�شغرى العم�لية الأولى

رقم الدعوى 9/3399/2011/02 
تبليغ ب�حل�شور

عليها:  املدعى  جابر.  مها  املحامية  وكيلتهما  كومار  وجوبا  ح�شن  �شيد  عبدالرحمن  املدعيان: 
�شركة كال�شيك للمقاأوًلت �س ت 01/ 54696. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

جل�شة يوم  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  الأولى  العمالية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
الأربعاء 2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم. 

ق��شي املحكمة ال�شغرى العم�لية الأولى

رقم الدعوى 2012/02/ 5/5220
تبليغ ب�حل�شور

عليه:  املدعى  بوعلي.  عادل  املحامي:  وكيلها  للمقاأوًلت.  نا�س  اأحمد  عبداهلل  �شركة  املدعية: 
الدعوى: طلب  العنوان. �شفة  جاجناد هار غورام �س 711035261. هندي اجلن�شية. جمهول 

تعوي�س. 
تعلن املحكمة ال�شغرى العمالية الأولى للمدعى عليه انها حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/3/3 

لنظر الدعوى ليعلم. 
ق��شي املحكمة ال�شغرى العم�لية الأولى
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رقم الدعوى 4/16237/2013/02
تبليغ ب�حل�شور

عليها/  املدعى  املدفع.  اأحمد  �شالح  وكيلها/  بوا�شطة.  الزهراين.  عتيق  علي  عطية  املدعية/ 
 5000/- قدره  مبلغ  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  اأول:  الدعوى/  �شفة  ديانو.  جاليت  بريندا 
دينار. ثانيا اإلزام املدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ املطالبة وحتى �شداد التام. 

ثالثا: اإلزام املدعى عليه بامل�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/3/9 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 9/7313/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ جمعة حممد �شلمان حممد. بوا�شطة. وكيلها/ حممد امد ال�شماهيجي. املدعى عليه/ 
دينار،   1800/- قدره  مبلغ  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعوًى:  �شفة  خليل.  اأحمد  �شادق 

واإلزامه بامل�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/8 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 9/9806/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

عبدالإله  عليه/  املدعى  اأحمد.  �شعد  هدى  وكيلها/  بوا�شطة.  الآيل.  للحا�شب  نافع  املدعية/ 
قدره  مبلغ  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  مبارك.  اإبراهيم  مهدي  عبدالكرمي 

-/273 دينارًا، واإلزامه بامل�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/8 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 6/19312/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعي/ حممد عبدالرزاق ياقوت فرحان. املدعى عليه/ ميال بتول. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى 
عليه باأن يدفع مبلغ قدره -/750 دينارًا مع امل�شاريف واأتعاب املحاماة. 
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الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/2/8 لنظر الدعوى ليعلم.          

ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى
رقم الدعوى 4/20977/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
 .sriyawa thie yapa mudiyanselage املدعية/ جنالء ال�شيد جعفر علي حممد. املدعى عليه/ 

�شفة الدعوى / اأوًل: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغ قدره -/752 دينارًا.
الإثني  يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 1/16907/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة اخلريان العقارية. بوا�شطة. وكيلها/ مهدي علي حممد. املدعى عليه/ �شيثاران 
دنانري   505/- قدره  مبلغًا  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  منتوجي.  كيال  جلني 

وت�شمينه الر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة. 
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/3/8 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 9/13756/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ مع�شومة فردان ح�شن �شامل. بوا�شطة. وكيلها/ جا�شم �شرحان. املدعى عليها الأولى/ 
اأحمد يو�شف عبدهلل يو�شف. �شفة الدعوى/  الثاين/  للمقاأوًلت. املدعى عليه  �شركة مك�شي�س 

اأوًل: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغ قدره -/2800 دينار.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/3/9 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 4/17691/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعى  املقابي.  حممد  ا�شامة  وكيلها/  بوا�شطة.  الدعي�شي.  عي�شى  عبدعلي  �شركة  املدعية/ 
عليها: �شركة القوى الق�شوى لالمن والنظافة. �شفة الدعوى/ اأوًل: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع 

مبلغ و قدرة -/4930 دينار مع الر�شوم و امل�شاريف.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2015/3/8 لنظر الدعوى ليعلم.          

ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى
رقم الدعوى 9/3293/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعية/ موؤ�ش�شة اليت لتاأجري ال�شيارات. بوا�شطة. وكيلها/ علي جعفر اجلبل. املدعى عليه/ 
مع  دينارًا   255/- قدره  مبلغ  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  اأوًل:  الدعوى/  �شفة  خان.  ار�شاد 

الر�شوم وامل�شاريف.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/8 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 9/14169/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ عبدالعزيز عبدهلل حممد املو�شى. بوا�شطة وكيلها/ علي حممد ح�شن كمال. املدعى 
 4290/- قدره  مبلغًا  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  اأحمد.  �شاهيل  اني�س  عليه: 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/8 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 3/16887/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

 ladia/عليه املدعى  �شرحان.  جا�شم  وكيلها/  بوا�شطة.  للعقارات.  الدر  بوابة  �شركة  املدعية/ 
مع  دينارًا   350/- قدره  مبلغًا  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة   .kemps ombao

الر�شوم وامل�شاريف
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/8 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 5/10716/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

 sukamal stradhar/املدعي/ علي ح�شن يعقوب. بوا�شطة. وكيلته اإميان العرادي. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا  قدره -/620  مبلغًا  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعوى:  gobinda. �شفة 

وامل�شاريف
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الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/8 لنظر الدعوى ليعلم.          

ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى
رقم الدعوى 4/13463/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
عليها/  املدعى  بوحمود.  �شناء  وكيلتها/  بوا�شطة.  ال�شيارات.  لتاأجري  اخلليج  �شركة  املدعية/ 
مبلغًا قدره -/1304  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعوى  فاطمة ح�شن عبا�س عبا�س. �شفة 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/3/8 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 2/6762/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

عليها/  املدعى  احلايكي.  عي�شى  زينب  وكيلتها  بوا�شطة  للهواتف.  اأبو�شاجدة  حمل  املدعية/ 
�شريين عبا�س �شعيد علي. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغ قدره -/1362 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/3/8 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 2/21824/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة يونيفر�شال للخر�شانه اجلاهزة. بوا�شطة. وكيلها/ علي اأحمد العريبي. املدعى 
عليه عبدالر�شول ح�شي علي العريبي. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغًا قدره 

699/600 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف.
الإثني  يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 3/2763/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

�شارة  عليها/  املدعى  �شهاب.  ماجد  وكيلها/  بوا�شطة.  �شهاب.  اأحمد  عبا�س  فا�شل  املدعية/ 
نكي�شا قمرب. املدعى عليه املدخل/ جميل اإبراهيم علي قمرب. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليها 

باأن تدفع مبلغًا قدره -/2250 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 
2015/3/9 لنظر الدعوى ليعلم.          

ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى
رقم الدعوى 8/11936/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
عليه/  املدعى  ثامر.  ح�شي  علي  وكيلها/  بوا�شطة.  ال�شمري.  اإبراهيم  عبداحلكيم  املدعية/ 
ح�شن يو�شف حممد جناحي. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغًا قدره -/2400 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/2/10 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 3/19269/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ عبدهلل عبدالعزيز اإبراهيم مكي وغريه. بوا�شطة وكيلهم/ علي اأحمد العريبي. املدعى 
عليه/ �شامي مكي عبدهلل �شلمان ال�شيخ. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغًا قدره 

-/2400 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه املذكور  املدعى  الأولى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/8 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 9/17475/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

 ali/عليه املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  وكيلها/  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
abduljalil. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغًا قدره 104/292 دنانري مع الر�شوم 

وامل�شاريف.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/8 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى
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رقم الدعوى 2/19569/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ موؤ�ش�شة دملوت لتاأجري املعدات. بوا�شطة وكيلها/ ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: 
مع  دينارًا  قدره 231/900  مبلغ  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعوى:  rasal ola ullah. �شفة 

الر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 3/7722/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة مهام العاملية. بوا�شطة وكيلتها/ هدى �شعد. املدعى عليه/ عادل ح�شن جعفر 
الر�شوم  مع  دينارًا   1176/- قدره  مبلغًا  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  علي. 

وامل�شاريف.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/8 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 7/14084/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

جا�شم  اأحمد  جا�شم  عليه/  املدعى  العو�شي.  لولوة  وكيلتها/  بوا�شطة  ناتا.  �شوامي  املدعية/ 
اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغًا قدره -/2050 دينارًا مع الر�شوم  �شويكات. �شفة الدعوى: 

وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/2/12 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 4/13575/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ حم�شن جابر حممد القاظي. بوا�شطة وكيلها/ جا�شم �شرحان. املدعى عليه/ اإبراهيم 
باأن يدفع مبلغًا قدره -/700  اإلزام املدعى عليه  الدعوى:  ح�شن حممد احلاج بن علي. �شفة 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف.
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الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/8 لنظر الدعوى ليعلم.          

ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى
رقم الدعوى 9/15060/2014/02

تبليغ ب�حل�شور
املدعية/ ادارة الوقاف اجلعفرية بوا�شطة وكيلها/ ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه/ �شلمان 
علي عبدهلل ال�شمالن. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغ قدره -/750 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف.
الإثني  يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 9/11933/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

اإملنت�س  املدعية/ وزير ال�شناعة والتجارة جهاز ق�شايا الدولة. املدعى عليها/ �شركة ات�س كي 
بحرين. �شفة الدعوى: احلكم بتعيي حمكم للف�شل يف النزاع مو�شوع الدعوى املاثلة مع اإلزامه 

بالر�شوم وامل�شاريف.
الإثني  يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 1/7978/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة يارا لالأ�شتثمار. بوا�شطة وكيلها/ عبدهلل �شلمان �شهوان. املدعى عليه/ حممد 
اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغًا قدره -/915 دينارًا مع  اني�س غانيم عودة. �شفة الدعوًى: 

الر�شوم وامل�شاريف.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/8 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 2/19166/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ �شركة ال�شرق للتعليم والتدريب. بوا�شطة وكيلها/ رباب العري�س. املدعى عليها/ فايزة 
يدفع  باأن  املدعى عليه  اإلزام  الدعوى:  �شامية جماهد. �شفة  املحامية/  وكيلتها  توفيق حممد. 
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مبلغًا قدره -/5000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثني 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.          
 ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 2/10404/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

عليه/  املدعى  املدفعي.  جعفر  �شو�شن  ممثلتهم/  الجتماعي.  للتاأمي  العامة  الهيئة  املدعية/ 
قدره  مبلغًا  يدفع  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  حممد.  جا�شم  عبداحل�شي  حممد 

317/650 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف.
الإثني  يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  عليه املذكور  الأولى املدعى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 6/18368/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

املدعية/ موؤ�ش�شة الكويت لتاأجري ال�شيارات. بوا�شطة وكيلها/ دلل جا�شم الزايد. املدعى عليه:  
عبدهلل عي�شى اإبراهيم. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغًا قدره -/160 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الأولى املدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/3/10 لنظر الدعوى ليعلم.          
ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى

رقم الدعوى 7/17907/2014/02
تبليغ ب�حل�شور

الدعوى:  �شفة  الزدجايل.  عبدهلل  بن  تركي  عليه/  املدعى  ال�شيارات.  لتاأجري  �شارا  املدعية/ 
اإلزام املدعى عليه باأن يدفع مبلغًا قدره -/69 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف.

الإثني  يوم  باأنها قد حددت جل�شة  املدعى عليه املذكور  الأولى  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/9 لنظر الدعوى ليعلم.          

ق��شي املحكمة املدنية ال�شغرى الأولى
رقم الدعوى 3/2965/2012/02

تبليغ ب�حل�شور 
املــدعية/ �شركة الكيماويات احلديثة. وكيلها/ املحامي زياد روفان نقول قيوجمي. املدعى عليها 
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الوداعي.  ال�شيد ها�شم علوي ها�شم  اإبراهيم عبدالعال. وكيلها/ املحامي  الأولى/ �شركة علي 
جممع   5752 طريق   2167 مبنى  عبداهلل حبي�شي.  جميل  اكرم  )املدخل(  الثاين  عليه  املدعى 
اأتعاب  475 مو�شوع الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/1201 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه الثاين املدخل املذكور باأنها حددت جل�شة 

يوم الأحد 2015/2/1م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 2/12361/2012/02
تبليغ ب�حل�شور 

املدعي/ اأحمد رم�شان هاليل وكيله املحامي ال�شيخ عي�شى بن حممد اآل خليفة. اإدارة املحاكم 
مكتب املحامي. املدعى عليه/ حممد اإ�شماعيل ح�شي )691001820(. جمهول العنوان. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ -/1700 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الدعوة  اعادت  قد  باأنها  اأعاله  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

للمرافعة حددت جل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/5 لنظر الدعوى ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 4/4867/2012/02
تبليغ ب�حل�شور 

املدعي/ عبداهلل ح�شن عبداهلل �شيادي وكيلته املحامية �شهى اخلزرجي. اإدارة املحاكم – مكتب 
املحامي. املدعى عليه/ حبيب مهدي ح�شن طاهر. جمهول العنوان. �شفة الدعوى/ طلب اإخالء 
الأر�س امل�شماة اجلتاتي وال�شوايف – ال�شاحلية يف املنامة مبا فيها الزرائب وت�شليمها للمدعي 

واإلزامه مب�شاريف الإخالء ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم اخلمي�س  باأنه حددت جل�شة  املذكور  للمدعى عليه  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  تعلن املحكمة 

2015/2/12 لنظر الدعوى ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 6/845/2013/02
تبليغ ب�حل�شور 

املحامي-  مكتب  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها  التجارية  العوجان  جمموعة  املدعي: 
اإدارة املحاكم. املدعى عليـها: موؤ�ش�شة ج�شر ا�شطنبول ملالكتها ليلى ال�شيد ها�شم علي امل�شعل 



122
العدد: 3193 - الخميس 22 يناير 2015

)�س.ت 3-47521(. مبنى 47 طريق 19 �شارع الديبل جممع 923. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 
479/410 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  باأنه  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/2/3م لنظر الدعوى ليعلم.

ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 9/13916/2011/02
تبليغ ب�حل�شور 

املدعي/ اأحمد ح�شي علي اجلناحي. وكيله املحامي/ ماجد حممد جمدم. مكتب املحامي - 
فا�شل  املحامي/  وكيله  بوا�شطة  مكالي.  عبداهلل  اأنور  ندى   / عليها  املدعى  املحاكم.  اإدارة 
ال�شواد/ مكتب املحامي – ادارة املحاكم. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ -/2200 دينار مع الر�شوم 

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

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 7/16188/2014/02
تبليغ ب�حل�شور 

التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
املدعى عليه/ حممد عبداهلل عبدالرحيم حممد عبدامللك. منزل 838 طريق 812 جممع 1203 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   62/383 وقدره  مبلغ  طلب  مو�شوع الدعوى/ 

املحاماة.
الإثني  يوم  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/9م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة 
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رقم الدعوى 5/16760/2014/02
تبليغ ب�حل�شور 

التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
 302 جممع   4462 طريق   414 مبنى   .MUHAMMAD SALMAN KHAN عليه/  املدعى 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   418/180 وقدره  مبلغ  طلب  مو�شوع الدعوى/ 

املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 6/15678/2014/02
تبليغ ب�حل�شور 

املدعية/ �شركة بتلكو. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
عي�شى اإبراهيم دروي�س ح�شن علي، �شقة 22 مبنى 1075 طريق 1532 جممع 815 مو�شوع الدعوى/ 

طلب مبلغ وقدره 284/119 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأربعاء  باأنها حددت جل�شة يوم  للمدعى عليه املذكور  التا�شعة  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/11م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة

رقم الدعوى 2/16218/2014/02
تبليغ ب�حل�شور 

التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
املنامة.  �شيد رجب الرفاعي. منزل 853 طريق 3315 جممع 333  منال عنرب  عليها/  املدعى 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   67/335 قدره  مبلغ  طلب  مو�شوع الدعوى/ 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليها املذكورة باأنها حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11م لنظر الدعوى، ليعلم.
ق��شي املحكمة ال�شغرى املدنية الت��شعة 
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اإعلن�ت اإدارة اأموال الق��شرين

اإعلن 2014/285
اأن كل من له طلب على املتوفاة منال حممود عبدالرحمن عبداهلل من �شكنة      نعلن للعموم 
اأن  اأو دين يف تركتها، عليه  باإرث  اأو يدعي  ال�شرقي وحتمل رقم �شكاين 790807408،  الرفاع 
يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة 
الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا للمتوفاة املذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/18م

اإعلن 2014/303
    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة �شلوى عبداهلل �شالح فرحان من �شكنة مدينة حمد 
وحتمل رقم �شكاين 700036458، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها 
اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اأي ادعاء يقدم  �شوف ل تقبل الإدارة 

املذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/18م

اإعلن 2014/313
    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأحمد جعفر فردان �شعيب من �شكنة باربار ويحمل 
رقم �شكاين 680504982، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل 
املذكور، عليه  للمتوفى  الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  اإليها يف هذا  ادعاء يقدم  اأي  الإدارة 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/18م
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اإعلن 2014/323
    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأحمد علي حممد �شيف من �شكنة دم�شتان، ويحمل 
رقم �شكاين 160100240، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة 
خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل 
املذكور، عليه  للمتوفى  الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  اإليها يف هذا  ادعاء يقدم  اأي  الإدارة 

اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/18م

اإعلن 2014/330
    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى ح�شن عبدالرحمن ح�شن زينل من �شكنة الرفاع 
ال�شرقي ويحمل رقم �شكاين 480043957، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/18م

اإعلن 2014/333
اأن كل من له طلب على املتوفاة رزينة حممد رم�شان مريزا من �شكنة مدينة      نعلن للعموم 
عي�شى وحتمل رقم �شكاين 531110621، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفاة املذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/18م
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اإعلن 2014/339
نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى داود �شامل عو�س �شلمان من �شكنة مدينة عي�شى 
ويحمل رقم �شكاين 490053858، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/18م

اإعلن 2014/340
الكواري من �شكنة املنامة  اأن كل من له طلب على املتوفى عدنان حممد علي  للعموم      نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 690044585، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/18م

اإعلن 2014/344
    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة فاطمة ح�شن ال�شيخ حم�شن العريبي من �شكنة 
ال�شهلة وحتمل رقم �شكاين 690017081، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفاة املذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/29م
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اإعلن 2014/327
    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عي�شى ح�شن علي طاهر من �شكنة الرفاع ال�شرقي 
ويحمل رقم �شكاين 801202035، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/29م

اإعلن 2014/349
    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى خليفة علي عبداهلل علي من �شكنة مدينة عي�شى، 
ويحمل رقم �شكاين 620118687، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/29م

اإعلن 2014/348
    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفاة نعيمة جمعة ميالد اأحمد من �شكنة مدينة عي�شى 
وحتمل رقم �شكاين 590077708، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها 
اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اأي ادعاء يقدم  �شوف ل تقبل الإدارة 

املذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/29م
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اإعلن 2014/345

    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى عبدالعزيز �شعود ال�شنان الدو�شري من �شكنة 
مدينة حمد ويحمل رقم �شكاين 640202306، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم 
طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/29م
اإعلن 2014/346

الزلق  �شكنة  الن�شاري من  اأحمد ح�شن  يو�شف  املتوفى  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 
ويحمل رقم �شكاين 560088280، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/29م

اإعلن 2014/347

    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى حممد اأنور بيك حممد اأمري حممد هوت من �شكنة 
املنامة ويحمل رقم �شكاين 570147808، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 
الر�شمية  الإعالن يف اجلريدة  ن�شر هذا  تاريخ  يومًا من  الإدارة خالل خم�شة ع�شر  اإلى  كتابيًا 
يكون مدينًا  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  اإليها يف هذا  يقدم  ادعاء  اأي  الإدارة  تقبل  ل  �شوف  وبعدها 

للمتوفى املذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/29م
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اإعلن 2014/337
    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على املتوفى اأحمد �شالح اأحمد علي البكري من �شكنة املحرق 
ويحمل رقم �شكاين 771011466، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى 
الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها �شوف 
ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها يف هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى املذكور، 

عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/29م
اإعلن 2014/343

املحرق  �شكنة  تلفت من  اإبراهيم  بدرية عبداهلل  املتوفاة  له طلب على  كل من  اأن  للعموم  نعلن 
وحتمل رقم �شكاين 610008366، اأو يدعي باإرث اأو دين يف تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 
اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن يف اجلريدة الر�شمية وبعدها 
اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة  اإليها يف هذا ال�شاأن، كما  اأي ادعاء يقدم  �شوف ل تقبل الإدارة 

املذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه متكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.
مدير اإدارة اأموال الق��شرين

حرر يف: 2014/12/29م


