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وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني
قرار رقم )183( ل�شنة 2014 

ب�شاأن ت�شنيف عقارات في منطقة اللح�شي – مجمع 948

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني:
 ،1977 ل�شنة   )13( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املباين  تنظيم  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري والتطوير، 
ولئحته التنفيذية وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001 وتعديالته، ولئحته 
التنفيذية وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 
الأرا�شي للمنفعة العامة وتنظيم املباين والتخطيط العمراين وتق�شيم الأرا�شي املعدة للتعمري 

والتطوير واإ�شغال الطرق العامة،
وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

والتخطيط  البلديات  �شئون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2012 ل�شنة   )68( رقم  املر�شوم  وعلى 
العمراين، 

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 
)28( ل�شنة 2009،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وعلى ما عر�س علينا،

قرر الآتي:
مادة )1(

امل�شاريع  اللح�شي جممع )948( �شمن مناطق  الكائنة مبنطقة  العقارات  ت�شنف جمموعة 
ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( وفقًا ملا هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها 

ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.
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مادة )2(
ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراين
د. جمعة بن اأحمد الكعبي       

�شدر بتاريخ: 5 �شـــفــــر 1436هـ
المـــــوافـــــــق: 27 نوفمبر 2014م  
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جمعية الحوار الوطني )الحوار(
موؤ�ش�شة خا�س

المنامة - مملكة البحرين

تقرير مراقبي الح�شابات والبيانات الح�شابية الختامية
عن ال�شنة المنتهية في 13 دي�شمبر 4102م
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هيئة تنظيم الت�شالت
اإعالنات باإلغاء بع�ص التراخي�ص الممنوحة ل�شركات الت�شالت

اإعالن ب�شاأن عزم هيئة تنظيم الت�شالت
 اإلغاء ترخي�ص �شركة فر�شت كونك�ص الخليج ذ.م.م.

ا�شتنادًا للمادة رقم )35( من قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 
القيمة  خدمات  لتقدمي  العادي  الرتخي�س  اإلغاء  عزمها  الت�شالت  تنظيم  هيئة  تعلن   ،2002
امل�شافة املمنوح ل�شركة فر�شت كونك�س اخلليج ذ.م.م. من قبل هيئة تنظيم الت�شالت بتاريخ 
27 يناير 2011.  ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن ، يرجى اإخطار الهيئة 
بذلك كتابيًاً مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًاً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية.

اإعالن ب�شاأن عزم هيئة تنظيم الت�شالت
 اإلغاء ترخي�ص �شركة ميديا فون بال�ص للتجارة العامة ذ.م.م

ا�شتنادًا للمادة رقم )35( من قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 
القيمة  خدمات  لتقدمي  العادي  الرتخي�س  اإلغاء  عزمها  الت�شالت  تنظيم  هيئة  تعلن   ،2002
امل�شافة املمنوح ل�شركة ميديا فون بال�س للتجارة العامة ذ.م.م من قبل هيئة تنظيم الت�شالت 
بتاريخ 7 يناير 2006.  ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالأعرتا�س على هذا الإعالن ، يرجى اإخطار 
الهيئة بذلك كتابيًا مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًاً من تاريخ ن�شره يف 

اجلريدة الر�شمية.

اإعالن ب�شاأن عزم هيئة تنظيم الت�شالت
 اإلغاء ترخي�ص �شركة القمر الأحمر لالت�شالت �ص و و 

لمالكها طه بن يو�شف بن محمد علي ر�شا
ا�شتنادًا للمادة رقم )35( من قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 
القيمة  لتقدمي خدمات  العادي  الرتخي�س  اإلغاء  الت�شالت عزمها  تنظيم  تعلن هيئة   ،  2002
امل�شافة املمنوح ل�شركة القمر الأحمر لالت�شالت �س و و ملالكها طه بن يو�شف بن حممد علي 
ر�شا من قبل هيئة تنظيم الت�شالت بتاريخ 4 يونيو 2006.  ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س 
على هذا الإعالن ، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد 

اأق�شاه 30 يومًاً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
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اإعالن ب�شاأن عزم هيئة تنظيم الت�شالت
 اإلغاء ترخي�ص �شركة الت�شويق الذكي

ا�شتنادًا للمادة رقم )35( من قانون الت�شالت ال�شادر  باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 
القيمة  خدمات  لتقدمي  العادي  الرتخي�س  اإلغاء  عزمها  الت�شالت  تنظيم  هيئة  تعلن   ،2002
  . امل�شافة املمنوح ل�شركة الت�شويق الذكي من قبل هيئة تنظيم الت�شالت بتاريخ 7 يناير 2006
ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا مع 

ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

اإعالن ب�شاأن عزم هيئة تنظيم الت�شالت
 اإلغاء ترخي�ص �شركة �شكايفاي نيوترك�ص ذ.م.م

ا�شتنادًا للمادة رقم )35( من قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 
2002، تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عزمها اإلغاء الرتخي�س العادي خلدمات الإنرتنت املمنوح 
ل�شركة �شكايفاي نيوترك�س ذ.م.م من قبل هيئة تنظيم الت�شالت بتاريخ 23 يوليو 2007.  ويف 
حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن ، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا مع ذكر 

الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

اإعالن ب�شاأن عزم هيئة تنظيم الت�شالت
 اإلغاء تراخي�ص �شركة �شبكة ات�شالت الأعمال

ا�شتنادًا للمادة رقم )35( من قانون الت�شالت ال�شادر  باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 
2002،  تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عزمها اإلغاء الرتاخي�س التالية:-

ال�شادر  الأعمال  ات�شالت  ل�شركة  املمنوح  الدولية  الت�شالت  املمتاز خلدمات  الرتخي�س   -1
بتاريخ 11 مايو 2005.

2- الرتخي�س العادي خلدمات النرتنت املمنوح ل�شركة ات�شالت الأعمال ال�شادر بتاريخ 11 
مايو 2005.

3- الرتخي�س العادي خلدمات القيمة امل�شافة املمنوح ل�شركة ات�شالت الأعمال ال�شادر بتاريخ 
11 مايو 2005.

ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا 
مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًاً من  تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
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اإعالن ب�شاأن عزم هيئة تنظيم الت�شالت
 اإلغاء تراخي�ص �شركة كلكم لالت�شالت �ص.�ص.و 

لمالكها �شركة مرلين كومينيك�شن
ا�شتنادًا للمادة  رقم )35( من قانون الت�شالت ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

2002،  تعلن هيئة تنظيم الت�شالت عزمها اإلغاء الرتاخي�س التالية:-
ملالكتها  �س.�س.و  لالت�شالت  كلكم  ل�شركة  املمنوح  الإنرتنت  خلدمات  العادي  الرتخي�س   -1

�شركة مرلني كومينيك�شن ال�شادر بتاريخ 17 يناير 2008.
�س.�س.و  لالت�شالت  كلكم  ل�شركة  املمنوح  الثابتة  االوطنية  للخدمات  املمتاز  الرتخي�س   -2

ملالكتها �شركة مرلني كومينيك�شن ال�شادر بتاريخ 17 يناير 2008.
3- الرتخي�س العادي لتقدمي خدمات القيمة امل�شافة املمنوح ل�شركة كلكم لالت�شالت �س.�س.و 

ملالكتها �شركة مرلني كومينيك�شن ال�شادر بتاريخ 17 يناير 2008.
�س.�س.و  كلكم لالت�شالت  ل�شركة  املمنوح  الدولية  الت�شالت  املمتاز خلدمات  الرتخي�س   -4

ملالكتها �شركة مرلني كومينيك�شن ال�شادر بتاريخ 17 يناير 2008.
ويف حالة قيام اأي �شخ�س بالعرتا�س على هذا الإعالن ، يرجى اإخطار الهيئة بذلك كتابيًا 

مع ذكر الأ�شباب املربرة لذلك يف موعد اأق�شاه 30 يومًاً من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
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اإعالنات مركز البحرين للم�شتثمرين

اإعالن رقم )58( ل�شنة 2015
ب�شاأن تحويل موؤ�ش�شة فردية بكافة فروعها

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه ال�شادة/ جرانت 
مالك املوؤ�ش�شة  ب�شفته  خلف  حم�شن  خلف  ح�شن  حممد  ال�شيد  عن  نيابة  عبدالعال،   ثورنتون 
 ،9291 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  وال�شمعيات(،  للب�شريات  دملون  )مركز  امل�شماة  الفردية 
حمدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  فروعها  بكافة  للموؤ�ش�شة   القانوين  ال�شكل  حتويل  طالبني 
وباإدخال كٍل من ال�شادة/ بتول ح�شن البا�س وبدر حممد ح�شن وخالد حممد ح�شن وبدور حممد 
دملون  )مركز  �شركة  التجاري  ا�شمها  ولي�شبح  ال�شركة،  يف  �شركاء  ح�شن  حممد  وخلود  ح�شن 
دينار   )250،000( األف  وخم�شون  مائتان  مقداره  ذ.م.م(، وبراأ�شمال  وال�شمعيات  للب�شريات 

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

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

اإعالن رقم )59( ل�شنة 2015
ب�شاأن تحويل موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب املحامي 
كميل العلوي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، نيابة عن ال�شيدة/ دانة اأحمد عبداهلل البلو�شي 
القيد رقم  الفردية امل�شماة )برو ما�شيل لالأغذية ال�شحية(، امل�شجلة مبوجب  املوؤ�ش�شة  مالكة 
79712، طالبًا تغيري ال�شكل القانوين للموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وذلك باإدخال 
كل من ال�شيدين/ حمد عبداللطيف اأحمد بوجندل، وعادل حممد ال�شمري �شريكني يف ال�شركة، 
وبراأ�شمال مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، لي�شبح ا�شم ال�شركة التجاري �شركة 

)برو ما�شيل لالأغذية ال�شحية 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
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اإعالن رقم )60( ل�شنة  2015  
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية
�شركة )ريفلك�شن ميديا ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب �شركة 
م�شتقبل اخلليج لالأعمال، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )ريفلك�شن ميديا 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 79480، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية 
اختيارية و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم 

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

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

اإعالن رقم )61( ل�شنة 2015
ب�شاأن تحويل �شركه )فود �شتوديو ذ.م.م( 

اإلى فرع ب�شركة )فري�ص كيت�شن ذ.م.م(
ال�شيد/  تقدم اإليه  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
اأ�شلم جودري، ب�شفته �شريكًا يف ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )فود �شتوديو  عماد 
ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 92322، وبناًء على رغبة ال�شركاء بتحويل ال�شكل القانوين 
)فري�س  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات  من ال�شركة   )2( رقم  الفرع  بذلك  لل�شركة لت�شبح 
فري�س  )�شركة  التجاري  ا�شمها  وليكون   ،91246 رقم  القيد  مبوجب  ذ.م.م(، امل�شجلة  كيت�شن 

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

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

اإعالن رقم )62( ل�شنة 2015
ب�شاأن تحويل �شركة م�شاهمة مقفلة 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
اأ�شحاب  اليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة امل�شاهمة البحرينية املقفلة امل�شماة )اإيكول جلوبال القاب�شة �س.م.ب/ مقفلة(، امل�شجلة 
م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  تغيري  طالبني   ،55297 رقم  القيد  مبوجب 

حمدودة، وبراأ�شمال مقداره مليون وثمامنائة األف )1.800.000( دينار بحريني.
فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّدة 

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.      واملربِّ
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اإعالن رقم )63( ل�شنة 2015
ب�شاأن تحويل موؤ�ش�شة فردية 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شيد 
العيوطي و�شركاه )حما�شبون ومراجعون قانونيون(، نيابة عن ال�شيد/ نا�شر �شبحي م�شطفى 
ال�شياد، مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )تعمري للهند�شة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 87279، 
باإدخال  وذلك  حمدودة،  م�شوؤولية  ذات  �شركة  اإلى  للموؤ�ش�شة  القانوين  ال�شكل  حتويل  طالبًا 
 )20.000( األف  ع�شرون  مقداره  وبراأ�شمال  بال�شركة،  �شريكًا  بيومي  ال�شيد  حممود  ال�شيد/ 

دينار بحريني، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )تعمري للهند�شة ذ.م.م(. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )64( ل�شنة 2015
ب�شاأن تحويل �شركة ت�شامن بحرينية 

الى �شركة ذات م�شئولية محدودة
اأ�شحاب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شركة الت�شامنية البحرينية امل�شماة )ال�شايب للخياطة الرجالية(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
وبراأ�شمال  اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة،  لل�شركة  القانوين  ال�شكل  59014، طالبني تغيري 
مقداره ع�شرون األف )20.000( دينار بحريني، واأن ي�شبح ا�شمها التجاري �شركة )املجموعة 

العربية الآ�شيوية ذ.م.م(. 
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

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

اإعالن رقم )65( ل�شنة 2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )انت وانا ذ.م.م(
اأ�شحاب  اإليه  باأنه قد تقدم  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )انت وانا ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 88340، 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني 

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

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة واملربِّ املوؤيِّ
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ملخ�ص عقد
 �شركة اأجماد دار ال�شالم للمقاولت �ص.�ص.و ملالكها �شعد نوفان جمول

�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�شم ال�شركة: �شركة اأجماد دار ال�شالم للمقاولت �س.�س.و ملالكها �شعد نوفان جمول

رقم القيد: 91922
تاريخ التاأ�شي�ص: 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�ص ال�شركة: مقاولت بناء درجة ثالثة، ومقاولت ميكانيكية )درجة ثالثة(.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار   العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 727   مبنى 469   طريق 1705   املنطقة الدبلوما�شية    جممع 317
هاتف: 66363067 و 39186259 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( �شعد نوفان جمول فرحان 

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( �شعد نوفان جمول فرحان                       )بحريني اجلن�شية( 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
�شعد نوفان جمول فرحان          )بحريني اجلن�شية( 
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ملخ�ص عقد
 �شركة ريدا ملعدات الإطفاء والتحكم باملخاطر ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة ريدا ملعدات الإطفاء والتحكم باملخاطر ذ.م.م
رقم القيد: 91939

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/9
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�ص ال�شركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع اأدوات ال�شالمة.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار   العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 2073   مبنى 2648   طريق 5720   جزر اأمواج    جممع 257

هاتف: 36751702 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1- �شركة معدات الإطفاء واأجهزة التحكم باملخاطر املحدودة     )�شعودية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(  قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )2000(          الن�شبة )%10( 
2- �شركة جتارة وتطوير املعدات واللت والتجهيزات ذات م�شوؤولية حمدودة     )�شعودية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )180(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )18000(  الن�شبة )%90(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع )منفرد( )كندي اجلن�سية(  �سفوان خياط 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
مدير عام )كندي اجلن�سية(  �سفوان خياط 
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ملخ�ص عقد
 �شركة ديلمون للزجاج - ت�شامن

�شركة ت�شامن
ا�شم ال�شركة: �شركة ديلمون للزجاج - ت�شامن

رقم القيد: 91938
تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/9

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�ص ال�شركة: �شناعة قطع الزجاج واملرايا، و�شناعة الأبواب والنوافذ واخلزائن ونحوها 
من الأملنيوم.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 10.000 دينار   العيني: -
عنوان ال�شركة:    مبنى 2808   طريق 1448   الهملة    جممع 1014

هاتف: 39988130 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- ال�شيد عبداهلل حم�شن علوي العلوي 
عدد احل�ش�س )99(  قيمة احل�شة )10(       اإجمايل احل�ش�س )990(    الن�شبة )%9.90( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- مدينة عا�شور يو�شف اإبراهيم 
عدد احل�ش�س )901(   قيمة احل�شة )10(  اإجمايل احل�ش�س )9010( الن�شبة )%90.10(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
التوقيع  م�شتوى  ال�شيد عبداهلل حم�شن علوي العلوي  )بحريني اجلن�شية(         

)منفرد(
اأع�شاء جمل�ص الإدارة:

1- ال�شيد عبداهلل حم�شن علوي العلوي  )بحريني اجلن�شية( 
2- مدينة عا�شور يو�شف اإبراهيم  )بحرينية اجلن�شية(
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ملخ�ص عقد
 �شركة اأيه كيه اأم للحلول الأمنية �ص.�ص.و

ملالكها خالد علي ح�شني العريفي
�شركة ال�شخ�ص الواحد

ا�شم ال�شركة: اأيه كيه اأم للحلول �س.�س.و ملالكها خالد علي ح�شني العريفي
رقم القيد: 91931

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/9
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�ص ال�شركة: خدمات احلرا�شة اخلا�شة للمباين واملن�شاآت.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار   العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 51   مبنى 580   طريق 1706   املنطقة الدبلوما�شية    جممع 317

هاتف: 33788256 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( خالد علي ح�شني العريفي 
عدد احل�ش�س )500(  قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  خالد علي ح�شني العريفي 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)بحرينية اجلن�شية(  1- منرية اأحمد �شلطان 

رئي�س جمل�س املديرين )بحريني اجلن�شية(  2- خالد علي ح�شني العريفي 
)بحريني اجلن�شية( 3- اأحمد خالد علي العريفي 
)بحريني اجلن�شية( 4- علي خالد علي العريفي 
)بحرينية اجلن�شية( 5- منار خالد علي العريفي 
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ملخ�ص عقد
 �شركة بيبي جي للتجارة ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة بيبي جي للتجارة ذ.م.م
رقم القيد: 91930

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/9
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�ص ال�شركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع املنتجات اجللدية مبا يف ذلك الأحذية وال�شنط اليدوية، 
وا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شبحات وامل�شوغات الف�شية والإك�ش�شوارات، وا�شترياد وت�شدير وبيع 

املالب�س اجلاهزة.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار   العيني: -

عنوان ال�شركة:    مبنى 160   طريق 333   الق�شيبية    جممع 321
هاتف: 33387334  

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)ميني اجلن�شية( 1- اأحمد ح�شن قا�شم 

عدد احل�ش�س )98(  قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )9800(   الن�شبة )%49( 
)بحريني اجلن�شية( 2- ه�شام قا�شم ح�شن العمري 

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( )ميني اجلن�شية(  اأحمد ح�شن قا�شم 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)ميني اجلن�شية(  اأحمد ح�شن قا�شم 
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ملخ�ص عقد
 �شركة ان�شبرييت لال�شت�شارات الرتبوية العاملية ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة ان�شبرييت لال�شت�شارات الرتبوية العاملية ذ.م.م
رقم القيد: 91929

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/9
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�ص ال�شركة: م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال، وم�شت�شارون يف �شئون الدرا�شات الرتبوية.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار   العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 730   مبنى 469   طريق 1705   املنطقة الدبلوما�شية    جممع 317

هاتف: 37799390 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)اأمريكي اجلن�شية( 1- اميت لبوين 
عدد احل�ش�س )100(  قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )10000(  الن�شبة )%50( 

)اأمريكي اجلن�شية( 2- ت�شارلز فرانكلن جاري 
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( )اأمريكي اجلن�شية(  1- اميت لبوين 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )اأمريكي اجلن�شية(  2- ت�شارلز فرانكلن جاري 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)اأمريكي اجلن�شية(  1- ت�شارلز فرانكلن جاري 
)اأمريكي اجلن�شية( 2- اميت لبوين 
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ملخ�ص عقد
 �شركة زاهد العقارية احلديثة ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة زاهد العقارية احلديثة ذ.م.م
رقم القيد: 70237

تاريخ التاأ�شي�ص: 2008/11/2
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ص ال�شركة: مقاولت بناء درجة ثالثة، وبيع 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 12   مبنى ب459   طريق 3   املحرق    جممع 216 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

Zahid Mehmood Ghulam-1      )اأمريكي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1500(  قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )75000(  الن�شبة )%30( 

Mariam Zahid Ghulam -2    )اأمريكي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )500(    قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )25000(  الن�شبة )%10(

Bernadeth Aves Ghulam -3       )اأمريكي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )3000(   قيمة احل�شة )50(  اإجمايل احل�ش�س )150000(  الن�شبة )%60(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )اأمريكي اجلن�شية(   Zahid Mehmood Ghulam

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)اأمريكي اجلن�شية(   Zahid Mehmood Ghulam
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ملخ�ص عقد
 �شركة فودولوجي لإدارة املطاعم ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: فودولوجي لإدارة املطاعم ذ.م.م
رقم القيد: 91920

تاريخ التاأ�شي�ص: 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�ص ال�شركة: اإدارة املطاعم واملقاهي.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار   العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 2   مبنى 20   طريق 383   املنامة    جممع 316

هاتف: 17538600 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)كويتي اجلن�شية( 1- اأحمد عبدالرحمن عبدالقادر يو�شف ال�شانع 
عدد احل�ش�س )200(  قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )10000(   الن�شبة )%50( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- رحيم القاب�شة ذ.م.م   
عدد احل�ش�س )200(   قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )10000(  الن�شبة )%50(

جمموع ن�شبة امللكية  )%100(
املخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( اأحمد عبدالرحمن عبدالقادر يو�شف ال�شانع  )كويتي اجلن�شية( 
اأع�شاء جمل�ص الإدارة:

اأحمد عبدالرحمن عبدالقادر يو�شف ال�شانع  )كويتي اجلن�شية( 
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ملخ�ص عقد
 �شركة يو�شف النجار العقارية �ص.�ص.و

ملالكها يو�شف ح�شن نا�شر النجار
�شركة ال�شخ�ص الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة يو�شف النجار العقارية �س.�س.و ملالكها يو�شف ح�شن نا�شر النجار
رقم القيد: 91962

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص 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.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 250.000 دينار   العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 318   مبنى 2648   طريق 5720   جزر اأمواج    جممع 257
هاتف: 33280936 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)ميني اجلن�شية( يو�شف ح�شن نا�شر النجار 

عدد احل�ش�س )2500(  قيمة احل�شة )100(  اإجمايل احل�ش�س )250000(الن�شبة )%100( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )ميني اجلن�شية(  يو�شف ح�شن نا�شر النجار 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
Director )ميني اجلن�شية(  يو�شف ح�شن نا�شر النجار 
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ملخ�ص عقد
 �شركة دكتور في�ص ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: دكتور في�س ذ.م.م
رقم القيد: 91960

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص ال�شركة: مركز للعناية بالب�شرة.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار   العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 145   مبنى 133   طريق 25   �شار    جممع 525

هاتف: 39902223 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحرينية اجلن�شية( 1- �شفية عبداجلبار قا�شم خنجي 
عدد احل�ش�س )100(  قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )10000(  الن�شبة )%50( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- نادية عبداجلبار قا�شم خنجي 
عدد احل�ش�س )100(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(  الن�شبة )%50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
)بحرينية اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )منفردة( 1- �شفية عبداجلبار قا�شم خنجي 
)بحرينية اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )منفردة( 2- نادية عبداجلبار قا�شم خنجي 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
Director )بحرينية اجلن�شية(  1- نادية عبداجلبار قا�شم خنجي 
Director )بحرينية اجلن�شية(  2- �شفية عبداجلبار قا�شم خنجي 
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ملخ�ص عقد
 �شركة الرتاب للتجارة ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة الرتاب للتجارة ذ.م.م
رقم القيد: 91958

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص ال�شركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع اأدوات الهند�شة وامل�شاحة.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار   العيني: -
عنوان ال�شركة:    مبنى 25   طريق 40   الدراز    جممع 540

هاتف: 33370899 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)�شعودي اجلن�شية( 1- فهد بن علي بن �شامل احلعيب 
عدد احل�ش�س )50(  قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )5000(   الن�شبة )%25( 

)�شعودي اجلن�شية( 2- عبداهلل بن علي بن �شامل اجلعيب 
عدد احل�ش�س )150(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )15000(  الن�شبة )%75(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي اجلن�شية(  1- عبداللله بن علي بن �شامل اجلعيب 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي اجلن�شية(  2- فهد بن علي بن �شامل احلعيب 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)�شعودي اجلن�شية(  1- فهد بن علي بن �شامل احلعيب 

مدير عام )�شعودي اجلن�شية(  2- عبداهلل بن علي بن �شامل اجلعيب 
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ملخ�ص عقد
 �شركة اأت�ص بي اآر القاب�شة �ص.�ص.و 

ملالكها ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة
�شركة ال�شخ�ص الواحد

ا�شم ال�شركة: اأت�س بي اآر القاب�شة �س.�س.و ملالكها ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة
رقم القيد: 91953

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص ال�شركة: �شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية و�شناعية اأو خدمات.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 250.000 دينار   العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 161   مبنى 20   طريق 385   املنامة    جممع 305

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة 

عدد احل�ش�س )2500(  قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )%100( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة 
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ملخ�ص عقد
 �شركة مدر�شة العا�شمة ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: مدر�شة العا�شمة ذ.م.م
رقم القيد: 91952

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص ال�شركة: موؤ�ش�شة تعليمية خا�شة )مدر�شة خا�شة(.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار   العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 4   مبنى 84   طريق 20   بو غزال    جممع 331

هاتف: 17382877 و 33101367 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- عادل اأحمد اأحمد اآل �شفر 
عدد احل�ش�س )100(  قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )10000(  الن�شبة )%50( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- منى حممد حممد اأحمدي 
عدد احل�ش�س )100(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(  الن�شبة )%50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
)بحرينية اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )منفردة( 1- منى حممد حممد اأحمدي 

)بحريني اجلن�شية(  م�شتوى التوقيع )منفرد( 2- عادل اأحمد اأحمد اآل �شفر 
اأع�شاء جمل�ص الإدارة:

)بحريني اجلن�شية(  1- عادل اأحمد اأحمد اآل �شفر 
)بحرينية اجلن�شية( 2- منى حممد حممد اأحمدي 
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ملخ�ص عقد
 �شركة نيوكون�شبت تريدجن ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة نيوكون�شبت تريدجن ذ.م.م
رقم القيد: 91868

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

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ص ال�شركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع املالب�س اجلاهزة، وا�شترياد وت�شدير وبيع املنتجات 
اجللدية مبا يف ذلك الأحذية وال�شنط اليدوية، وا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شبحات وامل�شوغات 
والأفران،  واملواقد  املنزلية  واللوازم  والأواين  الأدوات  وبيع  وت�شدير  والإك�ش�شوارات،  الف�شية 

وا�شترياد وت�شدير وبيع الأثاث وال�شجاد وال�شتائر وامل�شابيح.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 100.000 دينار   العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 101   مبنى 2347   طريق 2830   ال�شيف    جممع 428
هاتف: 33034224 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1- �شعيد بن هري�س بن يحي الزهراين 

عدد احل�ش�س )19(  قيمة احل�شة )1000(    اإجمايل احل�ش�س )19000(  الن�شبة )%19( 
)ميني اجلن�شية( 2- �شامي ح�شان حممد الكريت 

عدد احل�ش�س )30(   قيمة احل�شة )1000(   اإجمايل احل�ش�س )30000(  الن�شبة )%30(
)بحريني اجلن�شية( 3- ح�شني اأحمد قائد العوا�شي 

عدد احل�ش�س )51( قيمة احل�شة )1000(    اإجمايل احل�ش�س )51000(  الن�شبة )%51(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )ميني اجلن�شية(  �شامي ح�شان حممد الكريت 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)ميني اجلن�شية(  �شامي ح�شان حممد الكريت 
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ملخ�ص عقد
 �شركة نظف ووفر ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة نظف ووفر ذ.م.م
رقم القيد: 91945

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص ال�شركة: مقاولت التنظيفات )درجة ثالثة(.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار   العيني: -

عنوان ال�شركة:    مبنى 1185   طريق 1817   احلورة    جممع 318
هاتف: 17111555 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( 1- عمر عادل عبداهلل بوخوه 

عدد احل�ش�س )1(  قيمة احل�شة )1000(    اإجمايل احل�ش�س )1000(   الن�شبة )%5( 
)بحريني اجلن�شية( 2- الدكتور عادل عبداهلل علي بوخوه 

عدد احل�ش�س )19(   قيمة احل�شة )1000(   اإجمايل احل�ش�س )19000(  الن�شبة )%95(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- عمر عادل عبداهلل بوخوه 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  2- الدكتور عادل عبداهلل علي بوخوه 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
Chairman )بحريني اجلن�شية(  1- الدكتور عادل عبداهلل علي بوخوه 

Director )بحريني اجلن�شية(  2- عمر عادل عبداهلل بوخوه 
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ملخ�ص عقد
 �شركة ب�شمة العقارية ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة ب�شمج العقارية ذ.م.م
رقم القيد: 91944

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص 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.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 250.000 دينار   العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 211   مبنى 2491   طريق 2832   ال�شيف    جممع 428
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)ميني اجلن�شية( 1- عادل حممد قائد احلداد 
عدد احل�ش�س )80(  قيمة احل�شة )625(    اإجمايل احل�ش�س )50000(   الن�شبة )%20( 

)بحريني اجلن�شية( 2- مطيع علي عبداهلل حزام 
عدد احل�ش�س )80(   قيمة احل�شة )625(   اإجمايل احل�ش�س )50000(  الن�شبة )%20(

)ميني اجلن�شية( 3- حممد قائد �شالح احلداد 
عدد احل�ش�س )120( قيمة احل�شة )625(   اإجمايل احل�ش�س )75000(  الن�شبة )%30(

)ميني اجلن�شية( 4- ناجي ح�شني يحيى حممد 
عدد احل�ش�س )120( قيمة احل�شة )625(   اإجمايل احل�ش�س )75000(  الن�شبة )%30(

جمموع ن�شبة امللكية  )%100(
املخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )ميني اجلن�شية(  1- ناجي ح�شني يحيى حممد 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )ميني اجلن�شية(  2- حممد قائد �شالح احلداد 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)ميني اجلن�شية(  1- حممد قائد �شالح احلداد 
)ميني اجلن�شية( 2- ناجي ح�شني يحيى حممد 
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ملخ�ص عقد
 �شركة اأجماد دار ال�شالم للمقاولت �ص.�ص.و ملالكها �شعد نوفان جمول

�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�شم ال�شركة: �شركة اأجماد دار ال�شالم للمقاولت �س.�س.و ملالكها �شعد نوفان جمول

رقم القيد: 91922
تاريخ التاأ�شي�ص: 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�ص ال�شركة: مقاولت بناء درجة ثالثة، ومقاولت ميكانيكية )درجة ثالثة(.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 727   مبنى 469       طريق 1705   املنطقة الدبلوما�شية    جممع 317
هاتف: 66363067 و 39186259 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( �شعد نوفان جمول فرحان 

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

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  �شعد نوفان جمول فرحان 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  �شعد نوفان جمول فرحان 
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ملخ�ص عقد
 �شركة ريدا ملعدات الإطفاء والتحكم باملخاطر ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة ريدا ملعدات الإطفاء والتحكم باملخاطر ذ.م.م
رقم القيد: 91939

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/9
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�ص ال�شركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع اأدوات ال�شالمة.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 2073   مبنى 2648       طريق 5720   جزر اأمواج    جممع 257

هاتف: 36751702 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1- �شركة معدات الإطفاء واأجهزة التحكم باملخاطر املحدودة      )�شعودية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )20(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )2000(       الن�شبة )%10( 
2- �شركة جتارة وتطوير املعدات واللت والتجهيزات ذات م�شوؤولية حمدودة          )�شعودية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )180(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )18000(     الن�شبة )%90(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع )منفرد( )كندي اجلن�سية(  �سفوان خياط 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
مدير عام )كندي اجلن�سية(  �سفوان خياط 
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ملخ�ص عقد
 �شركة ديلمون للزجاج - ت�شامن

�شركة ت�شامن
ا�شم ال�شركة: �شركة ديلمون للزجاج - ت�شامن

رقم القيد: 91938
تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/9

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�ص ال�شركة: �شناعة قطع الزجاج واملرايا، و�شناعة الأبواب والنوافذ واخلزائن ونحوها 
من الأملنيوم.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 10.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:    مبنى 2808       طريق 1448   الهملة    جممع 1014

هاتف: 39988130 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- ال�شيد عبداهلل حم�شن علوي العلوي 
عدد احل�ش�س )99(      قيمة احل�شة )10(    اإجمايل احل�ش�س )990(       الن�شبة )%9.90( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- مدينة عا�شور يو�شف اإبراهيم 
عدد احل�ش�س )901(   قيمة احل�شة )10(   اإجمايل احل�ش�س )9010(     الن�شبة )%90.10(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( ال�شيد عبداهلل حم�شن علوي العلوي  )بحريني اجلن�شية( 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
1- ال�شيد عبداهلل حم�شن علوي العلوي  )بحريني اجلن�شية( 
2- مدينة عا�شور يو�شف اإبراهيم  )بحرينية اجلن�شية(
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ملخ�ص عقد
 �شركة اأيه كيه اأم للحلول الأمنية �ص.�ص.و

ملالكها خالد علي ح�شني العريفي
�شركة ال�شخ�ص الواحد

ا�شم ال�شركة: اأيه كيه اأم للحلول �س.�س.و ملالكها خالد علي ح�شني العريفي
رقم القيد: 91931

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/9
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�ص ال�شركة: خدمات احلرا�شة اخلا�شة للمباين واملن�شاآت.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 51   مبنى 580       طريق 1706   املنطقة الدبلوما�شية    جممع 317

هاتف: 33788256 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( خالد علي ح�شني العريفي 
عدد احل�ش�س )500(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  خالد علي ح�شني العريفي 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)بحرينية اجلن�شية(  1- منرية اأحمد �شلطان 

رئي�س جمل�س املديرين )بحريني اجلن�شية(  2- خالد علي ح�شني العريفي 
)بحريني اجلن�شية( 3- اأحمد خالد علي العريفي 
)بحريني اجلن�شية( 4- علي خالد علي العريفي 
)بحرينية اجلن�شية( 5- منار خالد علي العريفي 
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ملخ�ص عقد
 �شركة بيبي جي للتجارة ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة بيبي جي للتجارة ذ.م.م
رقم القيد: 91930

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/9
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�ص ال�شركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع املنتجات اجللدية مبا يف ذلك الأحذية وال�شنط اليدوية، 
وا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شبحات وامل�شوغات الف�شية والإك�ش�شوارات، وا�شترياد وت�شدير وبيع 

املالب�س اجلاهزة.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة:    مبنى 160       طريق 333   الق�شيبية    جممع 321
هاتف: 33387334  

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)ميني اجلن�شية( 1- اأحمد ح�شن قا�شم 

عدد احل�ش�س )98(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%49( 
)بحريني اجلن�شية( 2- ه�شام قا�شم ح�شن العمري 

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( )ميني اجلن�شية(  اأحمد ح�شن قا�شم 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)ميني اجلن�شية(  اأحمد ح�شن قا�شم 
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ملخ�ص عقد
 �شركة ان�شبرييت لال�شت�شارات الرتبوية العاملية ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة ان�شبرييت لال�شت�شارات الرتبوية العاملية ذ.م.م
رقم القيد: 91929

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/9
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�ص ال�شركة: م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال، وم�شت�شارون يف �شئون الدرا�شات الرتبوية.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 730   مبنى 469       طريق 1705   املنطقة الدبلوما�شية    جممع 317

هاتف: 37799390 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)اأمريكي اجلن�شية( 1- اميت لبوين 
عدد احل�ش�س )100(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )10000(      الن�شبة )%50( 

)اأمريكي اجلن�شية( 2- ت�شارلز فرانكلن جاري 
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( )اأمريكي اجلن�شية(  1- اميت لبوين 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )اأمريكي اجلن�شية(  2- ت�شارلز فرانكلن جاري 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)اأمريكي اجلن�شية(  1- ت�شارلز فرانكلن جاري 
)اأمريكي اجلن�شية( 2- اميت لبوين 
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ملخ�ص عقد
 �شركة زاهد العقارية احلديثة ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة زاهد العقارية احلديثة ذ.م.م
رقم القيد: 70237

تاريخ التاأ�شي�ص: 2008/11/2
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ص ال�شركة: مقاولت بناء درجة ثالثة، وبيع 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 12   مبنى ب459       طريق 3   املحرق    جممع 216 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

Zahid Mehmood Ghulam-1      )اأمريكي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )1500(      قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )75000(      الن�شبة )%30( 

Mariam Zahid Ghulam -2    )اأمريكي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )500(        قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )25000(     الن�شبة )%10(

Bernadeth Aves Ghulam -3       )اأمريكي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )3000(   قيمة احل�شة )50(  اإجمايل احل�ش�س )150000(  الن�شبة )%60(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )اأمريكي اجلن�شية(   Zahid Mehmood Ghulam

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)اأمريكي اجلن�شية(   Zahid Mehmood Ghulam
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ملخ�ص عقد
 �شركة فودولوجي لإدارة املطاعم ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: فودولوجي لإدارة املطاعم ذ.م.م
رقم القيد: 91920

تاريخ التاأ�شي�ص: 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�ص ال�شركة: اإدارة املطاعم واملقاهي.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 2   مبنى 20       طريق 383   املنامة    جممع 316

هاتف: 17538600 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)كويتي اجلن�شية( 1- اأحمد عبدالرحمن عبدالقادر يو�شف ال�شانع 
عدد احل�ش�س )200(      قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )10000(       الن�شبة )%50( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- رحيم القاب�شة ذ.م.م   
عدد احل�ش�س )200(   قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( اأحمد عبدالرحمن عبدالقادر يو�شف ال�شانع  )كويتي اجلن�شية( 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
اأحمد عبدالرحمن عبدالقادر يو�شف ال�شانع  )كويتي اجلن�شية( 
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ملخ�ص عقد
 �شركة يو�شف النجار العقارية �ص.�ص.و

ملالكها يو�شف ح�شن نا�شر النجار
�شركة ال�شخ�ص الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة يو�شف النجار العقارية �س.�س.و ملالكها يو�شف ح�شن نا�شر النجار
رقم القيد: 91962

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص 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.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 318   مبنى 2648       طريق 5720   جزر اأمواج    جممع 257
هاتف: 33280936 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)ميني اجلن�شية( يو�شف ح�شن نا�شر النجار 

عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )100(  اإجمايل احل�ش�س )250000(   الن�شبة )%100( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )ميني اجلن�شية(  يو�شف ح�شن نا�شر النجار 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
Director )ميني اجلن�شية(  يو�شف ح�شن نا�شر النجار 
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ملخ�ص عقد
 �شركة دكتور في�ص ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: دكتور في�س ذ.م.م
رقم القيد: 91960

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص ال�شركة: مركز للعناية بالب�شرة.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 145   مبنى 133       طريق 25   �شار    جممع 525

هاتف: 39902223 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحرينية اجلن�شية( 1- �شفية عبداجلبار قا�شم خنجي 
عدد احل�ش�س )100(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )10000(      الن�شبة )%50( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- نادية عبداجلبار قا�شم خنجي 
عدد احل�ش�س )100(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
)بحرينية اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفردة( 1- �شفية عبداجلبار قا�شم خنجي 
)بحرينية اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفردة( 2- نادية عبداجلبار قا�شم خنجي 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
Director )بحرينية اجلن�شية(  1- نادية عبداجلبار قا�شم خنجي 
Director )بحرينية اجلن�شية(  2- �شفية عبداجلبار قا�شم خنجي 
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ملخ�ص عقد
 �شركة الرتاب للتجارة ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة الرتاب للتجارة ذ.م.م
رقم القيد: 91958

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص ال�شركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع اأدوات الهند�شة وامل�شاحة.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:    مبنى 25       طريق 40   الدراز    جممع 540

هاتف: 33370899 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)�شعودي اجلن�شية( 1- فهد بن علي بن �شامل احلعيب 
عدد احل�ش�س )50(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )5000(       الن�شبة )%25( 

)�شعودي اجلن�شية( 2- عبداهلل بن علي بن �شامل اجلعيب 
عدد احل�ش�س )150(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )15000(     الن�شبة )%75(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي اجلن�شية(  1- عبداللله بن علي بن �شامل اجلعيب 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي اجلن�شية(  2- فهد بن علي بن �شامل احلعيب 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)�شعودي اجلن�شية(  1- فهد بن علي بن �شامل احلعيب 

مدير عام )�شعودي اجلن�شية(  2- عبداهلل بن علي بن �شامل اجلعيب 
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ملخ�ص عقد
 �شركة اأت�ص بي اآر القاب�شة �ص.�ص.و 

ملالكها ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة
�شركة ال�شخ�ص الواحد

ا�شم ال�شركة: اأت�س بي اآر القاب�شة �س.�س.و ملالكها ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة
رقم القيد: 91953

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص ال�شركة: �شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية و�شناعية اأو خدمات.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 161   مبنى 20       طريق 385   املنامة    جممع 305

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة 

عدد احل�ش�س )2500(     قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )250000( الن�شبة )%100( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  ال�شيخ ح�شن را�شد ح�شن اآل خليفة 
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ملخ�ص عقد
 �شركة مدر�شة العا�شمة ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: مدر�شة العا�شمة ذ.م.م
رقم القيد: 91952

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص ال�شركة: موؤ�ش�شة تعليمية خا�شة )مدر�شة خا�شة(.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 4   مبنى 84       طريق 20   بو غزال    جممع 331

هاتف: 17382877 و 33101367 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- عادل اأحمد اأحمد اآل �شفر 
عدد احل�ش�س )100(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )10000(      الن�شبة )%50( 

)بحرينية اجلن�شية( 2- منى حممد حممد اأحمدي 
عدد احل�ش�س )100(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
)بحرينية اجلن�شية(                  م�شتوى التوقيع )منفردة( 1- منى حممد حممد اأحمدي 
)بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد( 2- عادل اأحمد اأحمد اآل �شفر 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  1- عادل اأحمد اأحمد اآل �شفر 
)بحرينية اجلن�شية( 2- منى حممد حممد اأحمدي 
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ملخ�ص عقد
 �شركة نيوكون�شبت تريدجن ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة نيوكون�شبت تريدجن ذ.م.م
رقم القيد: 91868

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

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�ص ال�شركة: ا�شترياد وت�شدير وبيع املالب�س اجلاهزة، وا�شترياد وت�شدير وبيع املنتجات 
اجللدية مبا يف ذلك الأحذية وال�شنط اليدوية، وا�شترياد وت�شدير وبيع ال�شبحات وامل�شوغات 
والأفران،  واملواقد  املنزلية  واللوازم  والأواين  الأدوات  وبيع  وت�شدير  والإك�ش�شوارات،  الف�شية 

وا�شترياد وت�شدير وبيع الأثاث وال�شجاد وال�شتائر وامل�شابيح.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 100.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 101   مبنى 2347       طريق 2830   ال�شيف    جممع 428
هاتف: 33034224 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)�شعودي اجلن�شية( 1- �شعيد بن هري�س بن يحي الزهراين 

عدد احل�ش�س )19(      قيمة احل�شة )1000(    اإجمايل احل�ش�س )19000(      الن�شبة )%19( 
)ميني اجلن�شية( 2- �شامي ح�شان حممد الكريت 

عدد احل�ش�س )30(   قيمة احل�شة )1000(   اإجمايل احل�ش�س )30000(     الن�شبة )%30(
)بحريني اجلن�شية( 3- ح�شني اأحمد قائد العوا�شي 

عدد احل�ش�س )51( قيمة احل�شة )1000(    اإجمايل احل�ش�س )51000(     الن�شبة )%51(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )ميني اجلن�شية(  �شامي ح�شان حممد الكريت 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)ميني اجلن�شية(  �شامي ح�شان حممد الكريت 
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ملخ�ص عقد
 �شركة نظف ووفر ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة نظف ووفر ذ.م.م
رقم القيد: 91945

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص ال�شركة: مقاولت التنظيفات )درجة ثالثة(.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:    مبنى 1185       طريق 1817   احلورة    جممع 318

هاتف: 17111555 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- عمر عادل عبداهلل بوخوه 
عدد احل�ش�س )1(      قيمة احل�شة )1000(    اإجمايل احل�ش�س )1000(       الن�شبة )%5( 

)بحريني اجلن�شية( 2- الدكتور عادل عبداهلل علي بوخوه 
عدد احل�ش�س )19(   قيمة احل�شة )1000(   اإجمايل احل�ش�س )19000(     الن�شبة )%95(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- عمر عادل عبداهلل بوخوه 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  2- الدكتور عادل عبداهلل علي بوخوه 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
Chairman )بحريني اجلن�شية(  1- الدكتور عادل عبداهلل علي بوخوه 

Director )بحريني اجلن�شية(  2- عمر عادل عبداهلل بوخوه 
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ملخ�ص عقد
 �شركة ب�شمة العقارية ذ.م.م
�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة ب�شمج العقارية ذ.م.م
رقم القيد: 91944

تاريخ التاأ�شي�ص: 2014/12/10
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�ص 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.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 211   مبنى 2491       طريق 2832   ال�شيف    جممع 428
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)ميني اجلن�شية( 1- عادل حممد قائد احلداد 
عدد احل�ش�س )80(      قيمة احل�شة )625(    اإجمايل احل�ش�س )50000(       الن�شبة )%20( 

)بحريني اجلن�شية( 2- مطيع علي عبداهلل حزام 
عدد احل�ش�س )80(   قيمة احل�شة )625(   اإجمايل احل�ش�س )50000(     الن�شبة )%20(

)ميني اجلن�شية( 3- حممد قائد �شالح احلداد 
عدد احل�ش�س )120( قيمة احل�شة )625(   اإجمايل احل�ش�س )75000(     الن�شبة )%30(

)ميني اجلن�شية( 4- ناجي ح�شني يحيى حممد 
عدد احل�ش�س )120( قيمة احل�شة )625(   اإجمايل احل�ش�س )75000(     الن�شبة )%30(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )ميني اجلن�شية(  1- ناجي ح�شني يحيى حممد 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )ميني اجلن�شية(  2- حممد قائد �شالح احلداد 

اأع�شاء جمل�ص الإدارة:
)ميني اجلن�شية(  1- حممد قائد �شالح احلداد 
)ميني اجلن�شية( 2- ناجي ح�شني يحيى حممد 
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم الدعوى 8/5861/2014/14
تبليغ باحل�شور

املدعي: عمار عبداحل�شني ح�شني علي ح�شني. رقمه ال�شخ�شي:880101903. جن�شيته: بحريني. 
مبنى 1200 طريق 3745 جممع 1037 �شدد.املدعى عليها: وراء عبدالله �شلمان اأحمد النعيمي. 
طلب  الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  جمهولة   .940205386 ال�شكاين:  رقمها  بحرينية.  جن�شيتها: 

الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية )الدائرة اجلعفرية( للمدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل 
حت�شر اأو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/3/29م، فاإن املحكمة 

�شوف ت�شري بحقها غيابيا مبا يقت�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية الثانية

رقم الدعوى 9/20772/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى

علي عبدالعزيز ال�شيخ حممد �شعيد العازمي
الثانية عن فتح دعوى تركة علي عبدالعزيز ال�شيخ حممد �شعيد  تعلن املحكمة الكربى املدنية 
العازمي، رقمه ال�شخ�شي 350101760. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور او من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/13479/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ SHAREEF PERUVANTHI. منزل 775 طريق 2109 جممع 321 املنامة مو�شوع الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره 56/918 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.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة 

رقم الدعوى 6/16720/2014/02
تبليغ باحل�شور 

التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
املدعى عليه/ JAYAPRAKASH PARAMESWARAN NAIR مبنى 1110 طريق 4318 جممع 
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643. مو�شوع الدعوى/ طلب مبلغ قدره 82/592 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

الأحد  جل�شة  حددت  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/2/8م لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة
رقم الدعوى 9/4057/2013/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة عرب اخلليج لتاأجري ال�شيارات وكيلتها املحامي/ با�شم ال�شفاف. اإدارة املحاكم 
مكتب املحامني. املدعى عليها/ �شركة ميكون كونرتا كنتغ. �شقة 52 �شارع 383 مبنى 104 جممع 
316 املنامة. ا�شنت جريوم يوب. اأمواج جممع 275 راحيل لل�شقق املفرو�شة 2122 طريق 5718 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   4802/- مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .43 �شقة 

املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  و  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  التا�شعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

اخلمي�س 2015/2/5م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى 3/12018/2013/02
تبليغ باحل�شور   

املدعي/ عبداملح�شن علي ح�شن املتوج وكيله املحامي /با�شم ال�شفاف. اإدارة املحاكم – مكتب 
املحامني. املدعى عليه / ريا�س عي�شى ح�شن. حمل 46 ب طريق 1 جممع 606 بناية 225 �شرتة 

�شفة الدعوى/ طلب مبلغ -/1615 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها وقد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/2/5م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى 9/10325/2012/02
تبليغ باحل�شور

املحامني  مكتب  بوحمود.  �شناء  املحامية  وكيلتها  بوا�شطة  ال�شيارات  لتاأجري  اأو�شكار  املدعية/ 
اإدارة املحاكم. املدعى عليهما/ 1- وليد خالد �شلمان يو�شف حممود )800108469(. بيت 5 
 22 �شقة   .)770157823( بانق�شجا  ربحاين  جوجلي  ال�شويفيه.  �شارع   314 جممع   85 مدخل 

مبنى 220 طريق 366 جممع 302. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ. 
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليهما املذكورين اأعاله باأنها قد حددت جل�شة 
2015/2/5م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة
رقم الدعوى 6/12828/2014/02

تبليغ باحل�شور
حممد  عليه/  املدعى  علي.  �شالح  �شمر  املحامي/  وكيل  بوا�شطة  لالي�شترياد.  ايبي  املدعية: 
عرفات حممد. جمهول. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 592/340 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور بجل�شة يوم الثالثاء 2015/2/10م 

لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى 1/12560/2012/02
تبليغ باحل�شور

– اإدارة  املحامني  مكتب  العلوي.  علوي  علي  ال�شيد  ل�شاحبها  برو�ش�س  ايزي  �شركة  املدعية/ 
املحاكم. املدعى عليه/ فكري اإبراهيم نا�شر ال�شقر )741005913(. جمهول العنوان. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/510 دنانري 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 

2015/2/5م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى 5/5697/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ اأ�شامة عبدالعزيز ح�شني بخرجى وكيله املحامي ماجد جمدم. اإدارة املحاكم – مكتب 
املحامني. املدعى عليهم: �شركة اأجواء املحدودة وحممد بن فهد بن منران العجمي وحممد بن 
ح�شني بن نا�شر البنعلي. جمهولو العنوان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ -/2000 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليهم املذكورين باأنه حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/2/10م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة 
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رقم الدعوى 7/18720/2014/02
تبليغ باحل�شور

 RAFAEL املدعى عليه/  اإبراهيم عي�شى رم�شان.  اأحمد ال حممود.  اإبراهيم  املدعي/ عثمان 
VERANCES SANTOS. �شقة 62 بناية 265 طريق 1908 جممع 319 املنامة. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره -/1650 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 الإثنني 

2015/2/9م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى 3/17604/2014/02
تبليغ باحل�شور 

ال�شفاف.  اإبراهيم  با�شم  املحامي  وكيلها/   .VAMSHI TILAK KUNABOINA املدعية/ 
 324 جممع   2431 طريق   2048 11مبنى  �شقة  �شامل.  �شامل بن  �شعيد  جنيب  عليه/  املدعى 
ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1892/- قدره  مبلغ  طلب  مو�شوع الدعوى/  اجلفري. 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه الثاين املدخل املذكور باأنها حددت جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/2/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى 8/20989/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية/ جنالء ال�شيد جعفر علي حممد فالحي. �شاحبة مركز جنالء للتجميل. مبنى 2102 
طريق 3641 جممع 736 عايل. املدعى عليه الأول/ �شراج خلدمات اليدي العاملة. مكتب 94 
مبنى 94 طريق 342 جممع 308 املنامة. املدعى عليه الثاين/ RUKSANA BEGUM. جمهول 
العنوان. مو�شوع الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/800 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة للمدعى عليه الثاين املدخل املذكور باأنها حددت جل�شة 

يوم 2015/2/6م لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية التا�شعة
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رقم الدعوى 6/23473/2014/02
تبليغ باحل�شور

التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيل  حممد  عي�شى  ر�شا  حممد  املدعي/ 
املدعى عليه/ BIPLOB NIL MIAH. �شقة مبنى 311 طريق 100 جممع 938. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره 000/ 250 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/2/12م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/21249/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليها/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيل  فيفا.  �شركة  املدعية/ 
جنان حممد قائد ح�شني ع�شكر. �شقة مبنى 554 طريق 1402 جممع 814. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره 581/ 120 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/2/12م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 9/15944
تبليغ باحل�شور

عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيل  بتلكو،  �شركة  املدعية/ 
حممد عبدالرحمن حم�شن. �شقة مبنى 553 طريق 1229 جممع 911. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 222/746 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/2/12م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 6/20833/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين، وكيل املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ غامن 
الدعوى/ طلب مبلغ  خليفة مبارك �شنقور. �شقة مبنى 2672 طريق 836 جممع 1218. �شفة 

قدره 434/ 584 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
2015/2/12م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 7/21441/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيل  زين،  �شركة  املدعية/ 
الدعوى  �شفة   .302 301 جممع  98 طريق  مبنى  �شقة   .SHAFVAN RASHID THARAKAN

طلب مبلغ قدره 070/ 316 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/2/12م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/20103/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ هيئة الكهرباء واملاء، وكيل املحامي فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�شاين. املدعى عليه: 
DEBESH PRASAD NANDA. �شقة مبنى 126 �شارع �شار جممع 529. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره 990/ 3522 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/22197/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيل املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ ال�شيد جربان 
حيدر حممد علوي. �شقة مبنى 1311 �شارع 4539 جممع 745. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

958/ 566 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/22720/2014/02
تبليغ باحل�شور

�شقة  حممد.  بدل  حممد  امل  عليه/  املدعى  البارى.  كمال عبد  �شعبان  حممود  املدعي/ 
مع  دينار   700 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .324 جممع   2421 �شارع   1260 1713 مبنى 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 
2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 9/10325/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شفاء حممود غلوم وكيلتها املحامية نعيمة رم�شان حياه علي امل�شخ�س. املدعى عليه: 
حممد اأحمد اكرب م�شطفى عبداهلل. �شقة 11 مبنى 178 �شارع 3407 جممع 334. �شفة الدعوى 

طلب مبلغ قدره 800/ 1012 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/18781/2014/02
تبليغ باحل�شور

ال�شيد.  يو�شف حممد  نواف حممد  املحامي  وكيل  وداد حممد علي �شقر اجلالهمه،  املدعي/ 
�شفة   .208 جممع   811 طريق   327 مبنى  حممد.  حيدر حجي  يو�شف  ح�شني  عليه/  املدعى 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/ 4320 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 4/8655/2013/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة اخلليج لتاأجري ال�شيارات. بوا�شطة وكيلتها �شناء حممد قا�شم بوحمود. املدعى 
 385 مبنى   303 رقم  حجرة   - البحرين  فندق  �شويخات.  جا�شم  بن  اأحمد  بن  جا�شم  عليه 
طريق361 جممع 304 حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت 
املدعية بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود ت�شبب املدعى عليه باأحداث التلفيات 
بال�شيارة رقم )328117( نوع مي�شتوبي�شي لن�شر والتكاليف التي تكبدتها املدعية جراء ت�شليحها 
لبدء  يوم اخلمي�س 2014/2/12م  الطرق وحددت جل�شة  بذات  النفي  عليه  للمدعى  و�شرحت 
التحقيق على اأن ينتهي خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ بدئه واأبقت الف�شل يف امل�شروفات حلني 
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اإعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر من اخل�شوم  الكتاب  قلم  املو�شوع وعلى  الف�شل يف 
جل�شة النطق به. 

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 7/21911/2014/02

تبليغ باحل�شور 
النها�س  جعفر  ح�شني  املحامي  وكيلتها:  وال�شتثمار.  للتجارة  املناعي  املنيوم  م�شنع  املدعية: 
املدعى عليها: موؤ�ش�شة ايزي�س للمقاولت. مبنى 1072 طريق 3620 جممع 436. �شفة الدعوى 
اإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغًا قدره -/3017 دينارًا والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/2/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 1/19158/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: موؤ�ش�شة ابوفرا�س لتاأجري معدات البناء واملقاولت، وكيلتها، املحامية نفي�شة علي حممد 
دعبل، جمهولة العنوان. املدعى عليها: موؤ�ش�شة ماج�شتيك تيم للمقاولت. مبنى 2840 طريق 
1361 جممع 913. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليها باأن اوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 802/400 

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

2015/2/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 5/18170
تبليغ باحل�شور

للتاأمني الجتماعي، وكيل املحامي �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى  العامة  الهيئة  املدعية/ 
اأ�شامة   -2  .812 1242جممع  5421اأطريق  مبنى  الظاهري.  على  حممد  بلقي�س   -1 عليهما/ 
توفيق عبداهلل العامري. مبنى 5421اأ طريق 1424 جممع 812. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

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

2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 2014/02/ 8/20670
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين، وكيل املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ AKBAR  ALI. مبنى 3279 طريق 250 جممع 302. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 102/ 

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

2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 8/9278
تبليغ باحل�شور

املدعي/ علي عبداهلل ح�شني هالل، وكيل املحامي �شهزلن عبداحل�شني ح�شن خمي�س. املدعى 
عليه/ في�شل جعفر على حممد. �شقة 1 مبنى 1426 طريق 3342 جممع 633. �شفة الدعوى 

طلب مبلغ قدره 000/ 1260 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/2/10 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 5/21117
تبليغ باحل�شور

التويجري. املدعى  املدعية/ �شركة فيفا البحرين وكيل املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي 
عليه: فهد يو�شف اأحمد اإبراهيم املالود. �شقة 93 مبنى 93 طريق 41 جممع 939. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره 707/ 192 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/2/10 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 1/15899/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيل  بتلكو  �شركة  املدعية/ 
�شالح حممد نا�شر احللحلي 910211914. �شقة 22 مبنى 2678 طريق 307 جممع 203. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 614/ 263 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2015/2/10 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 2/21452/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعى  التويجري.  املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي  وكيل  البحرين  �شركة زين  املدعية/ 
عليه BADUSHA ABDUL SALAM. مبنى 111 طريق 327 جممع 325. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره 087/ 278 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/2/10 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 3/21653/2014/02
تبليغ باحل�شور

 SAMI/املدعى عليه اإبراهيم جعفر مكي.  زينب  املحامي  وكيل  البحرين  زين  �شركة  املدعية/ 
AMJID. �شقة 14مبنى 931 طريق 613 جممع 306. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 186/365 

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

2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 5/22218/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ بتلكو وكيل املحامي ليلى جا�شم حممد جواد. املدعى عليه/ حممد علي جا�شم مدن. 
دينارًا مع  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 637/ 414  مبنى 1100 طريق 4318 جممع 643. �شفة 

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

2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى/ 7/1822/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ موؤ�ش�شة �شبايا التجارية. الوكيل/ املحامية مرمي عي�شى علي علي 820305774. مكتب 
34 مبنى 346 طريق 1705 جممع 317 بيت الزاجل – الدبلوما�شية. املدعى عليها/ عطورات 
ال�شائق. حمل 712 مبنى 714 �شارع 77 جممع 814 جدعلي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 
128 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف. حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع باإحالة الدعوى 
املدعى  مديونية  ال�شهود  �شهادة  ومنها  القانونية  الإثبات  طرق  بكافة  املدعية  لتثبت  للتحقيق 
عليها لها مببلغ املطالبة و�شببها و�شرحت للمدعى عليها النفي بذات الطرق وحددت جل�شة يوم 
الأربعاء 2015/2/11 لبدء التحقيق على اأن ينتهي خالل �شهر من تاريخ بدئه واأبقت الف�شل يف 
امل�شروفات حلني الف�شل يف املو�شوع وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر 

من اخل�شوم جل�شة النطق به.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 1/19239/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ خليل غالم ا�شماعيل غالم وكيله املحامي ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه/ يو�شف 
�شمري البريتا احلكيم. �شقة 12 مبنى 592 �شارع 127 جممع. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

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

2015/2/10 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/18621/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ عبيد حممد علي عبد. املدعى عليه/ اإبراهيم �شيف خمي�س �شيف الغافري. طريق 1028 
جممع 1210 مدينة حمد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 2000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

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

2015/2/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/14326/2014/02
تبليغ باحل�شور

 605 مبنى   12 �شقة  ابراهام.  ونودمامني  عليه/  املدعى  بانيككاويتيل.  رو�شن  حممد  املدعي/ 
وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  قدره 2300  مبلغ  الدعوى/ طلب  �شارع 613 جممع 306. �شفة 

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

2015/2/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 3/14072
تبليغ باحل�شور

املدعية/ موؤ�ش�شة ال�شنبلة الذهبية للمقاولت وكيلها املحامي نايف اجلنيد. املدعى عليهما/ 1- 
موؤ�ش�شة ماج�شتيك تيم للمقاولت. �شقة 24 جممع 2840 طريق 1361 جممع 913. 2- موؤ�ش�شة 
اأبوفرا�س لتاأجري معدات البناء واملقاولت. جممع 1068 ك �شارع زيد بن عمريه جممع 1012. 

�شفة الدعوى/ ت�شليم اغرا�س.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/2/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 4/19442
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ EPHREM TAREKEGN MIHRETE MIHRETE. مبنى 1509 طريق 527 جممع 305. 
�شفة الدعوى/ اإلزام املدعى عليه بدفع مبلغ 597/610 دينارًا مع امل�شاريف واتعاب املحاماة.     
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/2/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 9/17452
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيله املحامية عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ حممد ح�شني حممد ال �شعيد. مبنى 36 �شارع 3405 جممع 634. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره 537/ 551 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
2015/2/12م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 8/18370/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ موؤ�ش�شة الكويت لتاجري �شيارات وكيلها املحامية دلل جا�شم الزايد. املدعى عليها/ 
ح�شة حممد كامل عبداهلل. �شقة 32 مبنى 1684 طريق 1402 جممع 1214. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره -/ 495 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/2/12م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2/17207/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين، وكيل املحامي �شناء حممد قا�شم بوحمود. املدعى عليها/ ليلى 
عبداهلل جا�شم ال�شعدون. مبنى 357 طريق 415 جممع 104. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

741/ 69 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/2/12م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2/9477/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة اوتوماك�س للعناية بال�شيارات �س.�س.و. وكيلتها: علي عبداحل�شني �شالح ح�شن 
810104660. مكتب 403 برج الدبلومات طريق 170 الدبلوما�شية 317. املدعى عليها: �شركة 
ا�شمكو ذ.م.م. �شقة 21 مبنى 576 طريق 1111 جممع 711. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليها 

باأن توؤدي للمدعية مبلغًا قدره -/227 دينارًا والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/2/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 3/13911/2014/02
تبليغ باحل�شور

اإ�شماعيل. املدعى  املدعية/ موؤ�ش�شة ال�شرق الو�شط لتجارة الغذية وكيل املحامي ح�شن علي 
عليه/ ح�شني اإبراهيم حممد ح�شن خامت. مبنى 1143 طريق 4454 جممع 644. �شفة الدعوى 

طلب مبلغ قدره 355/ 817 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2014/2/12م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى/ 2/15540/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. الوكيل/ املحامية نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى 
عليه/ عي�شى رجب عبدالرحمن يو�شف 650100379. مبنى 1730�شارع 838 جممع 208. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 237/934 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/20683/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيل  زين،  �شركة  املدعية/ 
هاين عبدالباقى حممد حامد. �شقة 71 مبنى 3 طريق 2001 جممع 320. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره 951/960 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 4/19148/2014/02
تبليغ باحل�شور

بناية  العنوان: مكتب 72  النجار ومتثله املحامية فاطمة عبا�س املطوع،  املــدعي: غالب جا�شم 
الدانة 160 طريق 1705 الدبلوما�شية 317. املدعى عليها: ديانا روز اأنريكز، �شقة 21 مبنى 89 
�شارع املعار�س جممع 308. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليها مببلغ 1300/000 دينار وبالر�شوم 

وامل�شاريف.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 
2015/2/11 لنظر الدعوى، لتعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 9/20361/2014/02

تبليغ باحل�شور 
 GHIAS عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  حممد  �شناء  وكيلتها:  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
AHMED SATTI SATTI ANWAR. مبنى 207 طريق 100 جممع 928. �شفة الدعوى  اإلزام 

املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 228/419 دينارًا و الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 
2015/1/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 1/19614/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيله املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .2411 جممع   680 50 �شارع  مبنى   324 �شقة   .ALYIA BIBI عليه

قدره 050/ 307 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2/10726/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة الق�شر لتاأجري ال�شيارات وميثله املحامي ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: 
حممد �شرور جوهر �شرور. مبنى 733 طريق 933 جممع 909. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه 

مببلغ -/170 دينارًا وبالر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/21812/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: �شارا لتاأجري ال�شيارات ل�شاحبها عادل حممد عبدالرحيم عبداهلل العبا�شي. املدعى 
اإلزام املدعى عليها مببلغ  عليه: بندور بن مربوك بن ريحان. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: 

-/624 دينارًا وبالر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 5/19626/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين، وكيل املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ �شمري �شعبان علي اإبراهيم عو�س. �شقة 11 مبنى 859 طريق 1110 جممع 111. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 400/ 550 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى/ 3/11866/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ في�شل �شرف حم�شن �شرف، وكيلته املحامية رقية مكي عبداهلل اأحمد 840406002. 
عليه/  املدعى  الدبلوما�شية.  الزاجل  بيت   317 جممع   1705 طريق   346 مبنى   34 مكتب 
�شفة   .324 جممع   22 �شارع   111 مبنى   122 حمل   .RICHMOND AYODEJI   ILESANMI

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 128 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 
1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 
2015/2/11م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 1/20293/2014/02 
تبليغ باحل�شور 

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلتها املحامية زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه: اأحمد 
عدنان اأحمد حممد علي،مبنى 2308 طريق 2160 جممع 721. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

274/903 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور اأو من ميثله باحل�شور جلل�شة يوم 

الأربعاء 2015/2/11 املحددة لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 7/15302/2014/02
تبليغ باحل�شور

برج  بناية   ، التويجري  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وميثله  بتلكو  �شركة  املدعية: 
الدبلومات الطابق التا�شع مكتب 903 طريق 1705 املنامة 317. املدعى عليها: اميان عبدالعزيز 
اإبراهيم علي ح�شن، مبنى 313 طريق 810 جممع 408. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليها مببلغ 

491/387 دينارًا وبالر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى، لتعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 3/13789/2011/02
تبليغ باحل�شور

املدعون: يون�س يو�شف عي�شى �شهاب وزهراء يو�شف عي�شى �شهاب ونعيمة يو�شف عي�شى �شهاب 
املحامي عبدعلي حمزة  وكيلهم  ال�شهاب.  عي�شى  يو�شف  ورباب  ال�شهاب  عي�شى  يو�شف  وزينب 
وثيق  طلب اإ�شدار  الدعوى  �شفة  العقاري.  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  عليه  املدعى  الع�شفور. 
اإثبات قطعة الأر�س وهي عبارة عن نخيل م�شاحتها الجمالية التقريبية 7200 قدم مربع تقريبا 
يف الدراز �شمال دالية وقف احل�شني، واإلزام املدعى عليه بت�شجيل قطعة النخيل با�شم املدعيني 

واإ�شدار وثيقة عقارية لهم بذلك.
فاإن كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعـي يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه اعرتا�شه 

وقد حددت املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 7/18698/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي/ �شوبر فودز. وكيلتها: املحامي علي اأحمد عبداهلل العريبي. مكتب 64 مبنى 580 طريق 
 .680049533 حممد  ح�شني  من�شور  عي�شى  ليلى  عليها:  املدعى  الدبلوما�شية.  املنطقة   1706
مبنى 1501 طريق 227 جممع 302. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 

قدره 1494/200 دينارًا والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 3/20289/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  املدعية/ 
مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .536 جممع   3607 طريق   369 مبنى   .MUHAMMAD ADNAN

قدره 292/447 دينارًا مع امل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 2015/2/9 

لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2/18261/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  حممد  �شناء  املحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  املدعية/ 
CHADIRAKATH KOYA. جممع 1001 طريق 1415 جممع 314. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 580/584 دينارًا مع امل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 6/18984/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين املحامي �شناء حممد قا�شم بوحمود. املدعى عليه/ �شلمان علي 
اأحمد نا�شر. �شقة 11 مبنى 1196 �شارع 5424 جممع 1054. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 
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072/ 269 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 1/5096/2014/02
تبليغ باحل�شور

منى  �شهاله  موؤ�ش�شة  عليه/  البا�س. املدعى  ح�شن  حممود  اأحمدي املحامي  م�شانع  املدعي/ 
ماركت، �شقة 11 مبنى 1196 �شارع 5424 جممع 1054. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 888/ 

2785 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 9/21857
تبليغ باحل�شور

�شلمان  علي  جميلة  املحامية  وكيله  �شلكية  وال  ال�شلكية  لالت�شالت  البحرين  �شركة  املدعية/ 
اأ �شارع 41 جممع 341. �شفة الدعوى/  اأحمد. املدعى عليه/ ماتيليم انرتتينمنت. مبنى 346 

طلب مبلغ قدره 444/ 284 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 7/8477/2014/02
تبليغ باحل�شور

مرتوك  هالل  عي�شى  عبداهلل  عادل  وكيله  بوا�شطة  للتكنولوجيا.  بيورفون  �شركة  املدعية/ 
جتاري  �شجل  الدولية  للتجارة  البحرين  نور  جمموعة  �شركة  عليها/  املدعى   .)671104810(
 680/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .756 5602 جممع  طريق   127 مبنى   .01-064405

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

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 6/17964/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة وكيله املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ عبدامللك نا�شر علي اجللعي 801232678. مبنى 152 طريق 2466 جممع 324

�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 274/670 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/16267/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة وكيله املحامية نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. 
اإبراهيم. مبنى 242 طريق 3509 جممع 235. �شفة  املدعى عليها/ نادية علوي ال�شيد مهدي 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 177/737 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/15399/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة بتلكو. بوا�شطة وكيله املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
الدعوى/ طلب  اأحمد جا�شم عبا�س. مبنى 837 طريق 2109 جممع 321. �شفة  عليه/ رحمه 

مبلغ قدره 299/866 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 3/18073/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة وكيله املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
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املدعى عليه/ ح�شني �شالح ح�شني احلموي. �شقة 13 مبنى 322 طريق 4008 جممع 340. �شفة 
الدعوى طلب مبلغ قدره 207/780 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 8/20720/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة وكيله املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ NAND LAL. مبنى 920 طريق 115 جممع 601. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

292/010 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2/19622/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة وكيله املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ بلو هاو�س ل�شيانة وتنظيف امل�شاريع. مبنى 108 طريق 1648 جممع 3861. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 696/771 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 5/19786/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة وكيله املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري 
املدعى عليه/ DENIZ  ALTUNAY. �شقة 11 مبنى 633 طريق 3713 جممع 337. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره 268/040 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/19887/2014/02
تبليغ باحل�شور

اإليت لتاأجري ال�شيارات. وكيلها / املحامي علي جعفر اجلبل. املدعى عليه/  املدعية/ موؤ�ش�شة 
ال�شرقي. �شفة  الرفاع  العامر. منزل 433 طريق 928 جممع 2865  را�شد علي عبداهلل  خليفة 
الدعوى طلب مبلغ قدره 368/100 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب 

املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 6/14191/2014/02
تبليغ باحل�شور

ال�شماهيجي. املدعى  للعقارات. وكيلها/ املحامي علي حممد علي  املدعية/ �شركة يونيفر�شال 
عليها/ اأورين �شيخو. �شقة 24 مبنى 1033 طريق 5122 جممع 351. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره -/1750 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شها  باحل�شور  املذكورة  عليها  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/19573/2014/02
تبليغ باحل�شور

اأمين  املحامي  وكيلهما/  العلي،  يو�شف عبدالكرمي  وب�شمة  فهمي علي ح�شن اجلودر  املدعيان: 
مبنى   1 �سقة  )مقفلة(.  ب   . م   . �ش  القطرية  اجلوية  اخلطوط  عليها/  املدعى  املوؤيد.  توفيق 
1024 طريق 3622 جممع 436 �شاحية ال�شيف. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/5000 دينار 

بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شها  باحل�شور  املذكورة  عليها  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى 9/17659/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ �شالح عبداهلل الرباك. وكيلته/ املحامية نادية اإبراهيم اجلندي. املدعى عليها/ ادلي�شا 
�شليم ابولونيو ماجنو. �شقة 42 مبنى 215 �شارع الق�شر 373 جممع 306 املنامة. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره -/1620 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اأو  بنف�شها  باحل�شور  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

بوكيل عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
اقا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 1/14929/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليه  املحامي �شفوت علي حنفي.  وكيلها/  املقاولت.  لإدارة  البحرين  �شركة  املدعية/ 
LYUDELL ALHAQBANY. مبنى 2184 فيال رقم 4 طريق 277 جممع 502 جنو�شان. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/3500  دينار بالإ�شافة اإلى  الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب 
املحاماة .

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 6/20959/2014/02

تبليغ باحل�شور
 mohammad /املدعي/ �شامل اأحمد املناعي. وكيلته/ املحامية ب�شرى يو�شف معيوف. املدعى عليه
قدره 1501/700 دينار  مبلغ  الدعوى/ طلب  العنوان. �شفة  Farrukh Jamal Shamsi. جمهول 

بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 5/8853/2014/02
تبليغ باحل�شور

 )1( عليها  املدعى  مرهون.  هدى  املحامية  وكيلته/  ال�شهابي.  عبداملجيد  فا�شل  املدعي/ 
MAYNAFER REYES OPINION. اإدارة ال�شجون ـ �شجن الن�شاء. حكمت املحكمة وقبل الف�شل 

يف املو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت املدعي - وبكافة طرق الإثبات القانونية منها �شهادة 
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ال�شهود والقرائن ال�شرار التى تعر�س لها جراء هروب املدعى عليها الأولى وعلم املدعى عليها 
بذات  بالنفي  للمدعى عليه  املحكمة  وقد �شرحت  والت�شرت عليها.  الأولى  بواقعة هروب  الثانية 
الطرق. وحددت جل�شة الأثنني 2015/2/2 لبدء التحقيق على اأن ينتهي خالل �شهر من تاريخ 
بدءه. وعلى طريف التداعي اإعالن �شهودهما حل�شور تلك اجلل�شة واأبقت الف�شل يف امل�شروفات 
حلني الف�شل يف مو�شوع الدعوى. وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا احلكم اإلى الغائب من 

اخل�شوم .
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 5/13051/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليهما/  �شهام �شليبيخ.  املحامية  وكيلتها/  للخر�شانة اجلاهزة.  اأوال  �شركة  املدعية/ 
�شركة �شوبر تريدنغ للمقاولت وحممد �شهزاد بات عبدالغني. فيال 1351 طريق 4347 جممع 
الر�شوم  اإلى  بالإ�شافة  دينارًا   846/700 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  جمرة.  بني   543

وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليهما املذكورين باحل�شور بنف�شهما اأو بوكيل 

عنهما جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 1/19290/2014/02
تبليغ باحل�شور

اأحمد.  ونوال  املدفعي  �شو�شن  املحاميتان  متثلها  الأجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية/ 
املدعى عليها/ فاطمة جمعة جا�شم اأحمد �شاحبة بوتيك خوخة البحرين. مبنى 1415 طريق 
اإلى الر�شوم  بالإ�شافة  839/983 دينارًا  قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .216 جممع   1625

وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور اأعاله باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 1/15121/2012/02
تبليغ باحل�شور

ميالد.  جعفر  وحممد  اأحمد  ح�شني  املحاميان  وكيالها/  خمي�س.  علي  عي�شى  �شفية  املدعية/ 
اإبراهيم. منزل 182 طريق 602 جممع 306 املنامة. حكمت  اأنور حممد �شالح  املدعى عليه/ 
التالية:  بال�شيغة  اإبراهيم  �شالح  حممد  اأنور  عليه  للمدعى  احلا�شمة  اليمني  بتوجيه  املحكمة 
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)اأحلف باهلل العظيم بانني مل اقوم با�شتالم مبلغ 1000 دينار بحريني من املدعية، وان ذمتي 
الثالثاء  اليوم  �شهيد( وحتديد جل�شة  اأقول  ما  واهلل على  الدعوى  باملبلغ مو�شوع  م�شغولة  غري 

2014/2/3 حللفها واإرجاء الف�شل يف امل�شروفات حلني �شدور حكم منهي للخ�شومة.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 7/19771/2014/02 
تبليغ باحل�شور

عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلتها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
جممع   303 143 طريق  مبنى   23 �شقة   .ARUNKUMAR BAHULAYEN PUSHPAMANI

واأتعاب  والفوائد  وامل�شروفات  اإلى الر�شوم  بالإ�شافة  دنانري  قدره 203/050  مبلغ  303. طلب 
املحاماة. 

بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   
عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 9/19802/2014/02

تبليغ باحل�شور
 ZAMEER /املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلتها/ املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
AHMED  ANSARI. �شقة 48 مبنى 991 طريق 3320 جممع 333. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 1455/341 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/19980/2014/02
تبليغ باحل�شور

 EMILIANO املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلتها/ املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
طلب  الدعوى/  �شفة   .934 161 جممع  11 طريق  مبنى   .JR CUAREZ CUAREZ CABILES

مبلغ قدره 302/173 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
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اأو بوكيل عنه  بنف�شه  للمدعى عليه املذكور باحل�شور  املدنية اخلام�شة  ال�شغرى  تعلن املحكمة 
جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 9/20733/2014/02 

تبليغ باحل�شور
اأحمد  عليه/  املدعى  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  وكيلتها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .121 جممع   1439 طريق   2394 مبنى  م�شلح.  اأحمد  عبود 

702/310 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 8/20443/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلتها/ املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ حممد 
الدعوى/ طلب مبلغ قدره  �شلمان �شليم بني �شخر. مبنى 871 طريق 941 جممع 909. �شفة 

253/955 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اأو بوكيل عنه  بنف�شه  للمدعى عليه املذكور باحل�شور  املدنية اخلام�شة  ال�شغرى  تعلن املحكمة 

جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 4/19604/2014/02 
تبليغ باحل�شور

 NAKUL /املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلتها/ املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
BAHADUR  DAHAL. �شقة 21 مبنى 2736 طريق 446 جممع 304. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 196/570 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى 5/19528/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلتها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
طلب  الدعوى/  �شفة   .306 كدكه   608 554 طريق  مبنى   11 �شقة   .SOMAN  JAYAKUMAR

مبلغ قدره 267/266 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة 

رقم الدعوى 2/17076/2014/02 
تبليغ باحل�شور

هادي  ال�شيد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلتها/  بتلكو.  �شركة  املدعية/ 
نا�شر علوي جواد. مبنى 39 طريق 121 جممع 301. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 263/541 

دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 8/14609/2014/02
تبليغ باحل�شور

خمي�س  ح�شني  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  بتلكو.  �شركة  املدعية/ 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .408 جممع   814 357 طريق  مبنى   12 �شقة  من�شور. 

230/283 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/22084/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ اأنور �شالح حممد �شالح. وكيله/ املحامي اأحمد حممد املرباطي. املدعى عليها/ مرمي 
طاهر حاجي. �شقة 1 طريق 611 مبنى 266 جممع 206 املحرق. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

-/2379 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
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بوكيل  اأو  بنف�شها  باحل�شور  املذكورة  عليها  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   
عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 9/21484/2014/02

تبليغ باحل�شور
اأنور. املدعى عليه:  اأ�شامة  العقارات �س م ب. وكيلها/ املحامي  املدعية/ �شركة ا�ش�س لتطوير 
الدعوى/ طلب  الدبلوما�شية. �شفة  ال�شعودية املنطقة  ال�شفارة  العوي�س.  اأحمد بن خالد جمعة 

مبلغ  قدره -/2700 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 2/21385/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة يو�شف خليل املوؤيد واأولده للعقارات ذ م م. وكيلها/ املحامي اأمين توفيق املوؤيد 
املدعى عليه/ فهد ح�شن علي طرادة �شاحب موؤ�ش�شة sega softech solutions. �شقة 63 مبنى 
133 طريق 2004 جممع 320 اأم احل�شم املنامة. �شفة الدعوى / طلب مبلغ قدره -/810 دنانري 

بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
اأو بوكيل عنه  بنف�شه  للمدعى عليه املذكور باحل�شور  املدنية اخلام�شة  ال�شغرى  تعلن املحكمة 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 1/21721/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ اأمل حممد بدل اأحمد حممد. املدعى عليها/ منار ح�شن كرمي. جمهولة العنوان. �شفة 
الدعوى/ اإ�شدار وثيقة عقارية بدل فاقد للوثيقة العقارية امل�شجلة رقم 125043 ورقم املقدمة 

2013/3330 للبيت الكائن يف مدينة عي�شى من املنامة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى 6/17981/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
MOHMMAD EASIN MIAH MIAH ABDURRASHID. مبنى 806 طريق 213 املنامة 302. 

�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 283/940 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد 
واأتعاب املحاماة.

بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/5 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 6/20332/2014/02

تبليغ باحل�شور
اأنور حممد. املدعى عليها/ �شها علي عيد  اأ�شامة  للفنادق. وكيلها/ املحامي  العرين  املدعية/ 
بوخما�س. منزل 1102 طريق 6025 الزجن 360. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 3513/825 دينارًا 

بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها 

جلل�شة يوم الأربعاء 2015/2/4 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/17959/2014/02
تبليغ باحل�شور

 LITON   :املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
قدره  مبلغ  الدعوى/ طلب  1 مبنى 3376 طريق 251 جممع 302. �شفة  �شقة   .HOQUSHAB

312/790 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/5 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى 9/17881/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ عبدالنبي 
ال�شباعي فرج حممود. �شقة 12 مبنى 1250 طريق 840 جممع 908. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 642/990 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/5 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 8/15582/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة بتلكو. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ ح�شني حميد. مبنى 
بالإ�شافة  دينارًا  قدره 455/165  مبلغ  الدعوى/ طلب  �شفة  421 طريق 1434 جممع 1214. 

اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/5 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/17427/2014/02
تبليغ باحل�شور

 AHAMED /املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
KABEER MOHAMED MOHAMED NOOHU. مبنى 460 طريق 238 جممع 302. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 274/704 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب 
املحاماة.

بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   
عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/5 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى 3/15299/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
KHANDOKER NAZIR UDDIN UDDIN SHAHABUDDIN. مبنى 666 طريق 329 جممع 

وامل�شروفات  الر�شوم  اإلى  بالإ�شافة  دنانري   805/088 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .304
والفوائد واأتعاب املحاماة.

بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   
عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/5 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 9/15282/2014/02

تبليغ باحل�شور
خالد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
الدعوى/ طلب مبلغ  الدو�شري. مبنى 2629 طريق 303 جممع 903. �شفة  �شعد خالد  حممد 

قدره 512/667 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
 تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/5 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 4/14905/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى عليه/ في�شل  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  وكيلها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
مريزا علي مو�شى. مبنى 2909 طريق 918 جممع 465. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 264/565 

دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/5 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 1/15210/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .120 جممع   310 طريق   806 مبنى   .MUHAMMAD  ASIF

274/330 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   
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عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/5 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 8/18272/2014/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلتها/ املحامية �شناء بوحمود. املدعى عليه/ جيمي كنتلجو 
جوينتو. مبنى 350 طريق 411 جممع 704 �شلماباد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 175/684 

دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/3/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 5/16757/2014/02 
تبليغ باحل�شور

فايل  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلتها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
كامل فايل البو�شعيدي. �شقة 1 مبنى 431 طريق 1513 جممع 815. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 92/493 دينار بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/3/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 5/16287/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيلها/ املحامية نبيلة املاجد. املدعى عليه/ �شاكر عبداهلل مثني 
دينارًا   72/929 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .206 جممع   627 طريق   824 مبنى  احلاج. 

بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/3/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 3/15707/2014/02
تبليغ باحل�شور

يعقوب  زينب  عليها/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  بتلكو.  �شركة  املدعية/ 
يو�شف ل�شاحبتها زينب يعقوب يو�شف. �شقة 13 مبنى 2240 طريق 1553 جممع 815. �شفة 
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الدعوى طلب مبلغ قدره 299/839 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب 
املحاماة.

اأو  بنف�شها  باحل�شور  اأعاله  املذكورة  عليها  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
بوكيل عنها جلل�شة يوم الأحد 2015/3/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 9/15587/2014/02

تبليغ باحل�شور
ح�شني  �شيد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  بتلكو.  �شركة  املدعية/ 
)781106397(. مبنى 1096 �شقة 1 طريق 1437 جممع 414. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

314/678 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/3/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/15233/2014/02
تبليغ باحل�شور

�شعيد  ح�شن  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  بتلكو.  �شركة  املدعية/ 
)900508450(. مبنى 729 طريق 41 جممع 506. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 481/129 

دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/3/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 3/17103/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة بتلكو. وكيلها/ املحامي عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ بدر علي اأحمد. 
مبنى 114 طريق 844 جممع 643. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 421/176 دينارًا بالإ�شافة 

اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
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عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/3/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 7/20208/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شهناز علي عبداهلل. املدعى عليها/ �شركة كورنر �شتون. �س ب 33258 �شند مملكة 
اإلى الر�شوم وامل�شروفات  البحرين. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/3000 دينار بالإ�شافة 

والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شها  باحل�شور  املذكورة  عليها  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

عنها جلل�شة يوم الأربعاء 2015/2/4 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 7/21066/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ احلار�س الق�شائي على العقارات اململوكة ل�شهى معن ال�شانع. وكيلته/ املحامية �شامية 
برج   220 مبنى   62 �شقة   .MCKENZIE JAMES MALEARY عليه/  املدعى  جماهد.  ال�شيد 
اأو�شي�س 2 �شارع 22 جممع 324 الفاحت. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/3200 دينار بالإ�شافة 

اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/2/4 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 3/19823/2014/02
تبليغ باحل�شور

ح�شن  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
حبيب غلوم عبا�س )820103071(. مبنى 246 طريق 6103 جممع 361. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره 1546/920 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.
بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/3/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعوى 9/19808/2014/02
تبليغ باحل�شور

اأحمد  عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  وكيلها/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
حم�شي �شبع الأحمد )870411284(. مبنى 2059 طريق 1259 جممع 912. �شفة الدعوى/ 
طلب مبلغ قدره 1513/629 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم وامل�شروفات والفوائد واأتعاب املحاماة.

بوكيل  اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للمدعى  اخلام�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن   
عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/3/1 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 9/10467/2014/02 

تبليغ باحل�شور
املدعية: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. بوا�شطة املحاميان - �شو�شن جعفر علي املدفعي وعلي 
�شقر  �شركة  عليه:  املدعى  املحاكم.  – اإدارة  املحامني  – مكتب  الأحمد  علي  فا�شل  عبداهلل 
البادية للم�شاعد �شجل جتاري 78502-2. �شقة 12 مبنى 428 طريق 4423 جممع 644. �شفة 

الدعوى طلب مبلغ قدره 460/567 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/18 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 3/3038/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: نايف عبداهلل احلربي. بوا�شطة املحامي عو�س فوده اإدارة املحاكم. املدعى عليه: اأحمد 
ال�شرقي. �شفة  الرفاع  �شارع 87 جممع 910  – 830114149. مبنى 253  ال�شهو  جمعه �شالح 

الدعوى طلب مبلغ قدره -/2500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/18 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 7/10570/2014/02     
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة مهام العاملية – )مهامكو( �س.�س.و. بوا�شطة املحامية – هدى �شعد – مكتب 
    2460 فيال   640038360 - علي  اأحمد  علي  عليه: حممد  املدعى  املحاكم.  – اإدارة  املحامني 
طريق 4269  جممع 742 عايل. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/358 دينارًا وامل�شروفات.       
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2015/1/18 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 1/9780/2014/02    

تبليغ باحل�شور
املدعي: موؤ�ش�شة األيت لتاأجري ال�شيارات – �شجل جتاري رقم 62205. بوا�شطة املحامي – علي 
 :Nina Riccie Larano Sancon – C.P.R عليه:  املدعى  املحاكم.   – املحامني  مكتب   - اجلبل 
850932130. �شقة 22 مبنى 52 طريق 66 جممع 360 لزجن. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

-/149 دينارًا وامل�شروفات.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/18 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/5925/2014/02
تبليغ باحل�شور

املــدعي/ من�شور عبداهلل القطان. بوا�شطة وكيله املحامي – علي عياد – املحاكم. املدعى عليه 
خليل اإبراهيم اأمان. منزل 1547 �شارع 1229 جممع 412 الديه. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

-/480 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/18 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة 

رقم الدعوى 5/18752/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة زينب �شبت. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: طاهر عبا�س 
ح�شن حمظوظ. مبنى 412 �شارع 411 جممع 1204 مدينة حمد. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

103/698 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 3/18686/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة زينب �شبت. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: جنمة عبداهلل 
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النجار. مبنى520�شارع 2223 جممع 422 جد حف�س. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 94/604 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 9/18893/2014/02

تبليغ باحل�شور
املــدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة زينب �شبت. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: جاكوب ديني 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  احل�شم.  ام   333 جممع   3322 �شارع   1128 مبنى  كور�شنال. 

81/646 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 4/18002/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
عليها: ف�شيلة را�شي حنطه احل�شوين. مبنى 1480 طريق 2834 جممع 829. �شفة الدعوى طلب 

مبلغ قدره 116/350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 1/18821/2014/02 
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  بوحمود.  �شناء  املحامي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شني نا�شر ح�شني علي. مبنى 854 طريق 1558 جممع 806. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

81/810 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/18276/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:   املدعى  املحاكم.  اإدارة  بوحمود.  �شناء  املحامي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
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جوريل ين هاري �شكرتاريا. مبنى 464 طريق 813 جممع 308. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 
319/916 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 1/18270/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  بوحمود.  �شناء  املحامي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
جابر عبا�س ح�شن. مبنى 148 طريق 5050 جممع 905 الرفاع. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

753/055 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 1/18267/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  بوحمود.  �شناء  املحامي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املــدعية: 
هارمندر �شنغ. مبنى 51 طريق 3304 جممع 633. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 238/799 

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

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 1/17944/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
عليه: �شيد ح�شني علي اإبراهيم. مبنى 107 طريق 79 جممع 449. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

244/985 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 1/17877/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
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قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .907 جممع   84 طريق   15 مبنى  تراك.  اأحمد  �شالح  عليه: 
487/330 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

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

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 1/17877/2014/02

تبليغ باحل�شور
اإدارة املحاكم. املدعى  التويجري.  بوا�شطة املحامي عبدالكرمي  البحرين  املـدعية: �شركة زين 
عليه: خالد اأحمد حبيب. مبنى 1313 طريق 1819 جممع 318. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

66/144 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/16026/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
عليه: م�شطفى حممد علي يو�شف. مبنى 558 طريق 407 جممع 558. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 225/128 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/16026/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ قدره  الدعوى: طلب  �شنج جايل. مبنى 1227 طريق 3226 جممع 332. �شفة  عليه: بري 

258/202 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 8/17817/2014/02 
تبليغ باحل�شور

املدعي: �شارا لتاجري ال�شيارات. 10ج �شارع الزبارة املنامة 318. املدعى عليها: �شعد بن اأحمد 
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بن �شعد الرا�شد. جمهول العنوان.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 6/7631/2014/02
تبليغ باحل�شور

اأحمد  – �شالح  املحامي  بوا�شطة  واأولده.  املاجد  حممد  ال�شيد  جميد  ال�شيد  �شركة  املدعية: 
�شالح  علي  �شعيد  عبدالر�شول  ح�شني  عليه:  املدعى  املحاكم.  – اإدارة  املحامني  مكتب  املدفع 
830508384. منزل 26 مدخل 154 �شارع 18 جممع 506 جنو�شان. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره -/1750 دينارمع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/1/22 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 6/20301/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة زينب �شبت. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: اإبراهيم حممد 
عبداهلل مراد. مبنى 1381 �شارع 3440 جممع 334 ام احل�شم. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

245/295 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/26 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 2/20186/2014/02
تبليغ باحل�شور

اأحمد جمعة  املدعى عليه:  اإدارة املحاكم.  بوا�شطة زينب �شبت.  البحرين  املدعية: �شركة زين 
عبد علي. مبنى 670 �شارع 4217 جممع 742. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 276/388 دينار 

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

2015/1/26 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 7/19768/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
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مبلغ قدره  الدعوى/ طلب  بغداد جممع 805. �شفة  ان�شاري. مبنى 384 طريق  برويز  حممد 
180/903دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/1/26 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 3/20681/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
اأحمد عبدالفتاح. �شقة11 مبنى 859 طريق 1110 جممع 111. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

832/230 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/26 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 6/19536/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: حممد 
ر�شلني. �شقة 11 مبنى 183 طريق 5509. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 248/048 دينارًا مع 

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

2015/1/26 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 2/19524/2014/02
تبليغ باحل�شور

 vipin :املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه
chandran. �شقة21 مبنى 87 طريق 4 جممع 7040. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 350/630 

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

2015/1/26 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/4192/2014/02   
تبليغ باحل�شور

املدعي: عبداحلميد علي اأحمد بوكنان. بوا�شطة وكيله املحامي – عبداهلل ال�شكران – املحاكم 
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 187 جممع   907 �شارع   309 مبنى   103 �شقة  العاملة.  لالأيدي  ال�شقر  مركز  عليه:  املدعى 
ال�شلمانية. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/950 دينارًا مع الر�شوم. 

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني   
2015/1/26 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 2/8300/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة اأبتيميوم بوا�شطة املحامي طارق �شالح العوجان. اإدارة املحاكم. املدعى عليها: 
�شركة ادمما ن�س ميديا. مبنى 354 طريق 59 جممع 307 املنامة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

-/690 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/27 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 1/21332/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين بوا�شطة املحامي عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: اأنوار 
مقبل مياه. �شقة 5 مبنى 1045 جممع 340. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 350/169 دينارًا مع 

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

2015/1/26 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 2/12724/2013/02
تبليغ باحل�شور

اإدارة املحاكم. املدعى عليه:  اأحمد ال�شاعي بوا�شطة هدى �شعد.  املدعي: ورثة املرحوم �شالح 
رو�شن كجواها. �شقة 21 مبنى 1837 طريق 4047 جممع 340 اجلفري. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره -/2090 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/27 الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 3/6182/2014/02 
تبليغ باحل�شور

املدعي: حممد عي�شى �شلهام الكعبي 700705988. مبنى 1399 طريق 1032 جممع 910 الرفاع 
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– 921019882 مبنى 1399   SHEWAYE MEKONNEN MIDEKSA الغربي. املدعى عليها: 
طريق 1032 جممع 910 الرفاع الغربي.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2015/1/27 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 9/10235/2013/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  عبداملجيد.  فاطمة  املحامي  بوا�شطة  غرناطة  عقارات  املدعي: 
حممد عبدالرحمن را�شد ح�شن الزايد. �شقة 11 مبنى 1664 طريق 2144 جدعلي جممع 721. 

�شفة الدعوى طلب مبلغ قدره -/1280 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/21لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 3/8434/2014/02     
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ت�شهيالت للخدمات العقارية. بوا�شطة املحامية – اإلهام علي ح�شن – املحاكم 
املدعى عليه: خالد اأحمد حممد عبدالرزاق ال�شيخ. �شقة 23 مبنى 2301 طريق 1013 جممع 

810 مدينة عي�شى. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/1050 دينارًا وامل�شروفات.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/1/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/14466/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة يو�شف ن�شر اهلل زين العابدين بوا�شطة املحامي حممد الوطني. اإدارة املحاكم 
املدعى عليه: �شالح عبدالكرمي �شالح العمريي. مبنى 162 طريق 18 جممع318 احلورة. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره -/900 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/21لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة



97
العدد: 3194 - الخميس 29 يناير 2015

رقم الدعوى 5/19822/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين بوا�شطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  الدعوى/  �شفة  عبدال�شمد.  حممد  جالل   / عليه  املدعى 
بالر�شوم  واإلزامه  القانونية  بالفائدة  الزامها  مع  دينارًا   466/526 قدره  مبلغًا  للمدعية  يوؤدي 

وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/27م لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/19878/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين بوا�شطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
املدعى عليها/ ال�شرايا بروبرتز. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية 
وامل�شاريف  بالر�شوم  واإلزامه  القانونية  بالفائدة  اإلزامها  مع  دنانري   1205/903 قدره  مبلغًا 

ومقابل اتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/27م لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 8/19891/2014/02 
تبليغ باحل�شور

املدعي: حمد خليفة حمد ال خليفة وغريه بوا�شطة املحامي خليل اديب. اإدارة املحاكم. املدعى 
عليها: خديجة خري. �شقة 42 مبنى رانيا بالزا �شناب�س مبنى 977 �شارع 5121 جممع 351.

الإثنني  باأنها قد حددت جل�شة  املذكورة  للمدعى عليها  الرابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/1/26 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 6/18774/2014/02

تبليغ باحل�شور 
املدعي: خالد اأحمد ح�شن الن�شاري بوا�شطة املحامية �شهناز علي. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: 
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زياد طارق اأحمد. �شقة 32 مبنى 391 طريق 1315 جممع 513 مقابه.
الإثنني  باأنها قد حددت جل�شة  املذكورة  للمدعى عليها  الرابعة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/1/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 5/18167/2014/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية: الهيئة العامة للتامني الجتماعي وميثلها �شو�شن املدفعي. اإدارة املحاكم. املدعى عليها: 
�شركة ابراج اول للمقاولت الديكور. مبنى اأ1543 طريق 5228 جممع 952 ع�شكر – را�س زويد.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/1/26 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 6/15342/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة زين بوا�شطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
املدعى عليه/ عي�شى ح�شن �شلمان ح�شن. مبنى 1990 طريق 3208 جممع 323. �شفة الدعوى 
احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 461/252 دينارًا مع الزامها بالفائدة 

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

2015/1/27م لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/16446/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين بوا�شطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
املدعى عليه/ �شرور عبداهلل �شرور. �شقة1 مبنى 22323 طريق 1013 جممع 810. �شفة الدعوى 
احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 91/516 دينارًا مع الزامها بالفائدة 

القانونية واإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
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2015/1/27 لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/18083/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين بوا�شطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
املدعى عليها/ �شمارا عبداحلميد حمد �شليمان. �شقة1 مبنى 2197 طريق 358 جممع 203. 
�شفة الدعوى/ احلكم بالزام املدعى عليه بان توؤدي للمدعي مبلغ قدره 265/808 دينارًا مع 

اإلزامها بالفائدة القانونية واإلزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/27م لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 4/10529/2014/02
تبليغ باحل�شور

املحاكم.  اإدارة  املدفعي.  �شو�شن  ممثلها  بوا�شطة  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية: 
املدعى عليها: ملينيوم للمقاولت. �شقة 11 مبنى اأ282 طريق 328 جممع 357 الربهامة. �شفة 

الدعوى طلب مبلغ قدره 465/592 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/27 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 7/21925/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو بوا�شطة املحامية جميلة �شلمان. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: �شركة يونتل
�شقة 19 مبنى 20 طريق55 جممع 305 �شارع اخلليفة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 323/472 

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

2015/1/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 9/21096/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو بوا�شطة املحامية عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: �شايف 
�شيفاي. مبنى 3239 طريق 744 جممع 9070. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 115/830 دينار 

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

2015/1/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 4/21742/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو بوا�شطة املحامية زينب �شبت. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: م�شطفى اأحمد 
�شوقي اإبراهيم. مبنى 989 �شقة62 �شارع 3320 جممع 333 ام احل�شم. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 183/191 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 2/20673/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي  بوا�شطة  بتلكو  �شركة  املدعية: 
حممد عا�شف عزيز. �شقة1 مبنى 1246 طريق 3931 جممع 339. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 450/260 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 3/3377/2014/02
تبليغ باحل�شور

ال�شرقي.  الرفاع   909 جممع   996 طريق  مبنى2601  ال�شندي.  حمد  عبداهلل  حممد  املدعي: 
طلب  الدعوى  �شفة  العنوان.  جمهولة   .NOURAN BT IDRIS IDRIS JUHAM عليه:  املدعى 

مبلغ قدره -/1150 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/1/22لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 1/13747/2014/02
تبليغ باحل�شور

اإدارة املحاكم. املدعى  ال�شيارات بوا�شطة املحامي علي اجلبل.  لتاأجري  املدعية: موؤ�ش�شة اليت 
عليه: حممد علي حممد املطريي. فندق �شن �شاين لل�شقق الفندقية طريق 2427 اجلفري. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره -/250 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/1/27.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 7/21875/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: وقا�س 
اأحمد خمتار. مبنى 732 طريق 3427 جممع 2340. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 1020/750 

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

2015/1/26
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 7/20919/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة عبدالكرمي التويجري. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: اميا 
قدير عبدالقدير. �شقة 15 مبنى 2316 طريق 2834 جممع 228. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

322/560 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/26
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 1/12128/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: اأحمد عبداهلل علي �شالح ال�شبع. مبنى 3643 طريق 2188 جممع 721. املدعى عليها: 
�شركة الكرتولند لاللكرتونيات. مبنى 617 طريق 77 جممع 729 جرداب. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره -/1750 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/27 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 9/15144/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ عبد الأمري اأحمد عبداهلل م�شباح. مبنى 1320 طريق 420 جممع 1204 مدينة حمد 
املدعى عليها/ مرامي لالأيدي العاملة. �شقة 83 مبنى 281 طريق 330 جممع 308 املنامة. �شفة 
الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغًا قدره -/600 دينار مع الزامها 

بالر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة اأعاله باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/1/27 لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/19797/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين بوا�شطة املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني – ادارة املحاكم 
املدعى عليها/ مع�شومة ا�شماعيل حمزة. مبنى 411 طريق 1324 جممع 813. �شفة الدعوى 
احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغًا قدره 216/719 دينارًا مع اإلزامها بالفائدة 

القانونية واإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/1/27م لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 6/18774/2014/02
تبليغ باحل�شور

املتظلم  املحاكم.  اإدارة  علي.  �شهناز  املحامية  بوا�شطة  الن�شاري  ح�شن  اأحمد  خالد  املتظلم: 
�شده زياد طارق اأحمد. �شقة 32 مبنى 391 طريق 1315 جممع 513 مقابه. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/26 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 9/5916/2014/14
تبليغ باحل�شور

 1452 مبنى   .770507379 ال�شخ�شي/  الرقم  ال�شندي.  حمد عبداهلل  عبداهلل  وليد  املدعي/ 
 .  JASMIEN SILSIO SISTONA/عليها املدعى  ال�شرقي.  الرفاع   927 جممع   2719 طريق 

جن�شيتها الفلبني. جمهولة العنوان. مو�شوع الدعوى/ طلب الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الثانية للمدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل حت�شر اأو تعني 
ت�شري بحقها  املحكمة �شوف  الإثنني 2015/2/16 فاإن  ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم  وكياًل 

غيابيًا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى

رقم الدعوى 3/4107/2014/14
تبليغ باحل�شور

املحامي حافظ  وكيله  ال�شخ�شي/ 640062636.  الرقم  كمال.  يعقوب  املدعي/ �شالح حممد 
علي بناية حوار مكتب 302 مبنى 188 طريق 1703 جممع 317 املنطقة الدبلوما�شية. املدعى 
عليه: جمال اأحمد يعقوب كمال. الرقم ال�شخ�شي/ 7512050206. منزل 1666 طريق 3338 

جممع 914 الرفاع ال�شرقي. مو�شوع الدعوى/ منع تعر�س.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعني 
وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/2/18 فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه 

غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى

رقم الدعوى 14/ 9/4370/2014
تبليغ باحل�شور

اإبت�شام  املحامية  وكيلتها   .611020211 ال�شخ�شي/  الرقم  هيكل.  ح�شني  دينا  املدعية/ 
ال�شباغ مبنى 19 كيو هاو�س مكتب 12 طريق 1802 املنامة 318. املدعى عليه/ براديب مهرا. 
 455 طريق   1503 فيالA2  بناية  العايل  من�شور  حدائق   .531214583 ال�شخ�شي/  الرقم 

جممع 504 منطقة جنو�شان. مو�شوع الدعوى/ طلب الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعني 
وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/2/4 فاأن املحكمة �شوف ت�شري بحقه 

غيابيا مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.            
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى 
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رقم الدعوى 6/4260/2014/14
تبليغ باحل�شور

ال�شخ�شي  رقمها   – البحرين  جن�شيتها/  اأحمد.  علي  ح�شن  عبدالرحمن  �شبيكة  املدعية/ 
اأحمد جمدي  عليه/  املدعى  مدينة حمد.   1214 92 طريق 1402 جممع  مبنى   .890102201
را�شد املا�س. جن�شيته/ كويتي. الكويت – الرقعي – قطعة 2 �شارع 1 عمار 35 الدور الرابع �شقة 

7. مو�شوع الدعوى/ نفقة عدة – نفقة متعة.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى للمدعى عليه املذكور باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعني 
وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/26 فاأن املحكمة �شوف ت�شري غيابيا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى

رقم الدعوى 6/2721/2014/14
تبليغ باحل�شور

املدعي/ حممد رايز راجا راجا. جن�شيته/ باك�شتان. مبنى 1912 طريق 1135 جممع 711 توبلي.
املدعى عليها/ �شميم اخرت حممد ح�شني. جن�شيتها/ باك�شتان. مبنى 1912 طريق 1135 جممع 

711 توبلي. مو�شوع الدعوى/ اإثبات الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باأنها اإذا مل حت�شر اأو تعني 
وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم 2015/2/11 فاإن املحكمة �شوف ت�شري غيابيًا مبا يق�شي 

به ال�شرع احلنيف.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى

رقم الدعوى 6/5618/2014/14
تبليغ باحل�شور

املدعية/ ا�شراء زكريا خالد العمري. جن�شيته/ بحريني. مبنى 743 طريق 1416 جممع 914 
الرفاع ال�شرقي. املدعى عليه/ ثامر ريا�س من�شور عبابنه. الرقم ال�شخ�شي/ 870164457. 
طلب  الدعوى/  مو�شوع  الأ�شعة.  ق�شم   – اجلامعي  حمد  امللك  م�شت�شفى  اأردين.  جن�شيتها/ 

الطالق طلب مبلغ ال�شداق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى للمدعى عليها املذكور باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعني 
وكيال له ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأربعاء 2015/2/11 فاأن املحكمة �شوف ت�شري غيابيا 

مبا يق�شي به ال�شرع احلنيف.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شرعية ال�شنية الأولى
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رقم الإ�شتئناف: 4/265/2005/03
رقم الدعوى 2/5298/2003/02

تبليغ باحل�شور
 453 بناية   10-9 مكتب  بور�شيد،  عي�شى  م/  وكيله  بوا�شطة  �شاري  موتايا  �شلفراج  امل�شتاأنف/ 
طريق 1518 املنامة 315 �شارع اللوؤلوؤ - البحرين. امل�شتاأنف �شدها / موؤ�ش�شة العلوي للديكور. 
مبنى 1401 طريق 4630 جممع 646 النويدرات. طلبات ال�شتئناف: 1- قبول الإ�شتئناف �شكاًل 
لتقدميه يف امليعاد �شامال الأ�شباب الواردة عليه. 2- ويف املو�شوع : باإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما 
العمل  وزارة  اأمام  اوردها  التي  طلباته  بكافه  للم�شتاأنف  واحلكم  الدعوى  رف�س  من  به  ق�شى 
ولدى حمكمة اأول درجة ا�شتنادًا لن�س املادتني رقم )223( ورقم )224( من قانون املرافعات 
الر�شوم  �شده  امل�شتاأنف  ت�شمني   -3 للم�شتاأنف.  م�شتحقه  كونها  ال�شتئناف  ب�شاأن  الواردتني 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية وباقي 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 

التام.
تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الدائرة للم�شتاأنف �شـدها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو مبن 

ينوب عنها باحل�شور جلل�شـة يوم الثالثاء 2015/2/17.                    
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الأويل

رقم ال�شتئناف 3/2419/2014/03
رقم الدعوى   3/10950/2013/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة: اإ�شماعيل غلوم عبداهلل الب�شتكي وكيلته: لولوة العو�شي، بناية الر�شي�س مكتب 83 
الطابق 8 املنطقة الدبلوما�شية. امل�شتاأنف �شده: را�شد عبدالرحمن. �شقة رقم 11 مبنى 1353 
طريق 1821 جممع 318 احلورة املنامة. الطلبات: 1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- وقبل الف�شل 
يف مو�شوع ال�شتئناف: توجيه اليمني احلا�شمة للم�شتاأنف �شده ليق�شم باهلل العظيم اأن الأجرة 
ال�شهرية املتفق عليها مع امل�شتاأنف للعني املوؤجرة حمل التداعي مبلغ 80 دينار ولي�شت مبلغ 161 
امل�شتاأنف  بالزام  والق�شاء جمددا  امل�شتاأنف  تعديل احلكم  ال�شتئناف:  دينار. 3- ويف مو�شوع 
�شده باأن يوؤدي للم�شتاأنف مبلغ 3542 دينارًا بدل من مبلغ 1760 دينارًا. 4-اإلزام امل�شتاأنف �شده 

الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
ينوب عنه باحل�شور  اأو من  امل�شتاأنف �شـدها  الأولى  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن 

جلل�شة 2015/3/10م.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الأولى
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رقم ال�شتئناف 1/1888/2013/03
رقم الدعوى   7/2067/2013/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة: عبدعلي مهدى علي خلف وكيله: اأحمد عبدعلي مهدي خلف. مبنى 1642 طريق 106 
طريق   1386 مبنى  مراد مرادي.  حمزه  �شهيلة  �شدها:  امل�شتاأنف  �شد  كرزكان.   1025 جممع 
426 جممع 704 �شلمباد. الطلبات: 1-اإلغاء احلكم امل�شتاأنف بدفع الإيجار املتخلف. 2- طرد 

امل�شتاأجر )امل�شتاأنف �شده( لعدم التزامه ببنود العقد.
تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الأولى امل�شتاأنف �شـدها باحل�شور بنف�شها اأو مبن ينوب 

عنها باحل�شور جلل�شـة يوم الأربعاء 2015/3/11م.  
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الأولى

رقم ال�شتئناف 7/1994/2014/03
رقم الدعوى 8/9519/2011/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة/ كري�شنا �شامي جامبارام بوا�شطة وكيلها /املحامي عي�شى بور�شيد. امل�شتاأنف عليها 
الأولى: 1- الفعل احل�شن للمقاولت. 2- كال�شي برامبيل عبدالرحمن. الطلبـات: اأوًل: من حيث 
ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف امليعاد القانوين م�شتوفيا ل�شرائطه ال�شكلية. ثانيًا: 
املقدمة  طلباته  بكافة  له  جمددا  والق�شاء  به  ق�شى  فيما  امل�شتاأنف  احلكم  اإلغاء  املو�شوع:  يف 
رقم )223(  املادتني  لن�س  اعمال  الأولى  الدرجة  العمل وحمكمة  وزارة  لدى  الطلبات  بك�شف 
ورقم )224( من قانون املرافعات املدنية والتجارية ب�شاأن الأثر الناقل لال�شتئناف. ثالثًا: اإلزام 
امل�شتانف �شدها الأولى والثانية الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي 

والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.
     لذا تعلن حمكمة الكربى ال�شتئنافية املدنية الأولى امل�شتاأنف �شدها �شركة الفعل احل�شن 
للمقاولت باحل�شور بنف�شها او مبن ينوب عنها للجل�شة املحددة لنظر ال�شتئناف يوم اخلمي�س 

2015/3/5م.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الأولى
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رقم الإ�شتئناف: 9/4066/2014/03
رقم الدعوى 9/13373/2013/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ حممد ال�شيد علي اأحمد علي املو�شوي بوا�شطة وكيله م/ مهدي ال�شائغ. مكتب 201 
بناية 4 طريق 3748 املنامة 304. امل�شتاأنف �شدها/ عقيل �شالح ح�شني �شالح منزل 534 طريق 
7509 جممع 575 اجلنبية. طلبات ال�شتئناف:1- احلكم بقبول الإ�شتئناف �شكال لتقدميه يف 
امليعاد. 2- احلكم باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت امل�شتاأنفه بكافه طرق الإثبات ومنها �شهادة 
ال�شهود ليثبتوا باأن ذمه امل�شتاأنف �شده م�شغوله باملبلغ املطالب به وهو األف دينار . 3- احلكم 
باإلزام  امل�شتاأنف �شده باأن يوؤدي للم�شتاأنف مبلغ األف دينار وامل�شروفات والر�شوم ومقابل اأتعاب 

املحاماة عن درجتي التقا�شي.
باحل�شور  عنهم  ينوب  من  اأو  �شـدهم  للم�شتاأنف  الدائرة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن 

جلل�شـة يوم اخلمي�س 2015/2/12.               
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الأولى

رقم ال�شتئناف 9/421/2011/03
رقم الدعــوى:  3/9570/2010/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ �شري زمني خان عبدالرزا بوا�شطة وكيله املحامي عي�شى فرج ارحمه البور�شيد/ ادارة 
املنامة   318 1771 طريق 1831 جممع  مبنى  يلدا  برج  مقاولت  �شدها/  امل�شتاأنف   . املحاكم 
البحرين. طلبات ال�شتئناف:اأوًل:- قبول لئحة اغفال الطلبات �شكاًل املقررة يف امليعاد. ثانيًا:- 
الف�شل يف طلب اإلزام امل�شتاأنف �شدها باأن ت�شلم للم�شتاأنف جواز ال�شفر اخلا�س به واملحتجز 
الر�شوم  �شدها  امل�شتاأنف  ت�شمني  ثالثًا:-  العمل.  قانون  من   119 املادة  لن�س  باملخالفة  لديها 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
اأو مبن  تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافيه الأولى للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شور بنف�شها 

ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/3/3م. 
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الأولى

رقم الإ�شتئناف: 1/1207/2014/03
رقم الدعـــوى: 9/11269/2009/0

تبليغ باحل�شور
الرابع  الدور  امل�شتاأنف/ ح�شن علي مهدي علي بوا�شطة وكيله م/ هدى �شعد. برج الر�شي�س 
فاطمة خليفة ح�شن خليفة.  امل�شتاأنف �شدها/  الدبلوما�شية.  املنطقة  ع�شر مكتب 142- 143 
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ال�شرقي. طلبات ال�شتئناف: 1- قبول الإ�شتئناف  مبنى 442 طريق 3708 جممع 937 الرفاع 
�شكاًل. 2- ويف املو�شوع: باإلغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء جمددا باإلزام امل�شتاأنف �شدها باأن 
الفائدة  دينار( مع  ومائتان  اآلف  دينار )ثالثة  املتبقي وقدره -/3200  املبلغ  للم�شتاأنف  توؤدي 
القانونية بواقع 7% من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�شداد. 3- اإلزام امل�شتاأنف �شدها الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الدائرة للم�شتاأنف �شـدها الذكورة باحل�شور بنف�شها اأو مبن 

ينوب عنها باحل�شور جلل�شـة يوم الثالثاء 2015/3/3.                
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الأولى 

رقم ال�شتئناف 2/756/2011/03
رقم الدعوى 1/2433/2009/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ ميثم عبد الر�شا جعفر املو�شوي بوا�شطة وكيله فاطمة ح�شن احلواج. امل�شتاأنف �شده: 
فيال مودا - بناية فيال مودا ليف �شتايل. منطقة التجارة احلرة ميناء ال�شويخ. �شندوق بريد 
12112 ال�شاملية 71652 الكويت. طلبات ال�شتئناف: 1- من حيث ال�شكل : قبول الإ�شتئناف �شكاًل 
للتقرير به يف امليعاد املحدد قانونَا. 2- من حيث املو�شوع: الغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى 
امل�شتاأنف �شدها  اأ-اإلزام  بالآتي:-  الإخطار واحلكم جمددا  وبدل  الف�شل  تعوي�س عن  به من 
باأن توؤدي للم�شتاأنف مبلغ 27.000 دينار على �شبيل التعوي�س. ب- الزام امل�شتاأنف �شدها بان 
توؤدي للم�شتاأنف مبلغ -/450 دينار بدل اإخطار. 3- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف والر�شوم 

والفوائد القانونية بواقع %10.
تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثالثة للم�شتاأنف �شـده الثاين باحل�شور بنف�شه اأو مبن 

ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/3/3م.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الأولى 

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

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفني/ حممد جا�شم حممد رجب وغرية. وكيلهم املحامي مهدي ال�شائغ. امل�شتاأنف �شدها: 
�شركة فيال ام فا�شن - حمل جتاري 1-66266 مبنى 1 �شقة 13 طريق 365 جممع 316. طلبات 
ال�شتئناف:1- احلكم بقبول ال�شتئناف �شكال لتقدمية يف امليعاد . 2- احلكم بح�شب ما جاء يف 

ك�شف طلبات املدعني من طلبات.
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تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو 
مبن ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/02/03.

قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الثانية
رقم ال�شتئناف 5/3598/2014/03 

رقم الدعوى 5/1608/2011/02  
تبليغ باحل�شور

املحامية  وكيلتها /  للكمبيوتر  امل�شتاأنف �شده/ ال�شفري  را�شد،  �شلمان حممد  �شارة  امل�شتاأنفة/ 
املنامة. طلبات   318 جممع   1805 طريق   367 مبنى   44 �شقة  عبداحل�شني.  علي  وجيهة 
القانون.  ر�سمه  الذي  واملعيار  ال�سروط  وفق  لتقدميه  �سكال  اال�ستئناف  قبول  ال�شتئناف:1- 
رقم  التنفيذ  ملفي  وقف  مع  واحلكم  يكن  كان مل  واعتباره  درجة  اول  برف�س حكم  2- احلكم 
الر�شوم  بكافة  امل�شتانف �شده  ال�شتئناف. 3-الزام  )9/8413/2013/04 ( حلني احلكم يف 

وامل�شاريف عن درجتي التقا�شي.
تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو 

مبن ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/02/03.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الثانية

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

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ علي ح�شن زعيرت وكيله املحامي جا�شم حممد علي �شرحان/ بناية �شركة البحرين 
لبنان  امل�شتاأنف �شده/ مطعم �شاحة  الدبلوما�شية.  ال�شاد�س مكتب 66 املنطقة  الدور  لل�شياحة 
مبنى 357 طريق 71 جممع 738. طلبات ال�شتئناف:1- قبول ال�شتئناف �شكال. 2- ويف املو�شوع 
بالغاء احلكم امل�شتانف القا�شي برف�س الدعوى يف مواجهته والق�شاء جمددا بالزام امل�شتانف 
�شدها  امل�شتانف  الزام   -3 عماليا.  له  واملكت�شبة  امل�شتحقة  ابتداءا  الواردة  بالطلبات  �شده 

بالر�شوم وامل�شروفات الق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه اأو مبن 

ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/02/03.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الثانية
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رقم ال�شتئناف 5/2709/2014/03
رقم الدعوى 8/0810/2014/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: ح�شن بن عبدالعلي بن ح�شن اخلنيزي. وكيلته: املحامية/ هدى �شعد/ اإدارة املحاكم 
ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:  معروف.  مراد/ غري  ي�شف  بدر حممد  الثاين:  �شده  امل�شتاأنف 
�شدهما  امل�شتاأنف  بالزام  جمدداآ  واحلكم  امل�شتاأنف  احلكم  الغاء  املو�شوع  ويف   -2 �شكاًل. 
بالت�شامن  والت�شامم باأن يوؤدي للم�شتانف مبلغ قدره 3400/- دينار مع الفائدة القانونية بواقع 
10%من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد.  3- اإلزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واتعاب 

املحاماة.
اأو  بنف�شه  باحل�شـور  عليه املذكور  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/1/28.                                 
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الثالثة

رقم ال�شتئناف:4/4226/2014/03
رقم الدعوى 9/8311/2012/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: �شركة بن هندي للموا�شالت. وكيله: املحامي/ علي حممد ح�شن كمال الدين/ اإدارة 
املحاكم، امل�شتاأنف �شدها: �شركة كال�شيك بروماركتينغ. جمهول العنوان. الطلبات: 1- احلكم 
بنق�س حكم حمكمة اأول درجة وتعديلة واحلكم باألزام امل�شتاأنف �شدها مبلغ 500/3553 دينار 
اإحالة  اأحتياطياآ   -2 ال�شداد.  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %10 بواقع  القانونية  الفائدة  زائد 
اأحالة  ال.  و�شهادة  البيئة  فيها  مبا  الثبات  طرق  بكلفة  امل�شتاأنفة  تثبت  لكي  للتحقيق  الدعوى 
الدعوى خلبري حما�شبي لالطالع على اأوراق الدعوى والدفاتر احل�شابية لدى امل�شتاأنف واملعتمدة 
من مدققي احل�شابات القانونية. 3- الزام امل�شتاأنف �شده بامل�شاريف الر�شوم واتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شـور بنف�شها اأو 
بوكيل عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/10م ليعلم. 

قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الثالثة 
رقم ال�شتئناف 9/1029/2014/03

رقم الدعوى 6/1275/2013/02
تبليغ باحل�شور

امل�شتاأنف: جزيرة الريف املحامي/ حافظ علي حممد ، امل�شتاأنف �شده الثاين: كي�شور �شوبهراج 
بعدم  والق�شاء  امل�شتاأنف  احلكم  باإلغاء  احلكم   -2 �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول  الطلبات:1- 
مقابل  وال�شاريف  بالر�شوم  �شدهم  امل�شاأنف  بالزام  احلكم   -3 الدعوى.  بنظر  الخت�شا�س 

اأتعاب حماماة.
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باحل�شور  عنه  ينوب  اأو من  �شـده  للم�شتاأنف  الثالثة  الغرفة  ال�شتئنافية  الكربى  املحكمة  تعلن 
جلل�شـة يوم اخلمي�س 2015/1/22.

قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الثالثة

رقم ال�شتئناف 4/1097/2014/03
رقم الدعوى 4/8471/2011/02

تبليغ باحل�شور
املحاكم  /اأدارة  كمال  ح�شن  حممد  علي  املحامي:  وكيله  الدوليه.  احلكمه  مدر�شة  امل�شتاأنف: 
امل�شتاأنف �شده: يو�شف اأحمد غلوم عبداهلل. �شقة 22 مبنى 1315 طريق 3328 جممع 333 املنامة. 
امل�شتانف �شدها  باألزام  واحلكم  اأول درجة  وتعديل حكم حمكمة  ينق�س  الطلبات: 1- احلكم 
مبلغ 1987/-دينار)الف وت�شعمائة و�شبعة وثمانيون دينار بحريني( مع الزام امل�شتاأنف �شده 
بالفائدة القانونية. 2-اأحتياط اإحالة الدعوى للتحقيق لكي بكافة الطرق االثبات القانوية. 3- 

الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واتعاب املحاماة عن درجتي.
اأو  بنف�شه  باحل�شـور  �شده املذكور  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الأربعاء 2015/2/11 ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الثالثة

رقم ال�شتئناف:6/1308/2014/03
رقم الدعوى 1/3580/2013/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: عبدالرحمن حممد عبدالرحمن وكيله: املحامي/ اأ�شامة انور حممد - اإدارة املحاكم 
امل�شتاأنف �شدها: �شيدلية البحرين ومتجرها العمومي. وكيله: املحامية/ لولوة �شالح عبداهلل 
احلكم  بنق�س  الق�شاء   -2 �شكاًل.  ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:   . املحاكم  اإدارة   - العو�شي 
امل�شتاأنف واحلكم للم�شتاأئفة بكافة طلباتها الواردة.3-الزام امل�شتاأنف �شده بامل�شاريف الر�شوم 

واتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحلـ�شـور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/5م ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الثالثة 
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رقم ال�شتئناف:9/3077/2014/03
رقم الدعوى 5/12667/2012/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: فخريه فرج عبا�س اإبراهيم / م 907 ط 1314 جممع 913. امل�شتاأنف �شده: املكتب 
ويف   -2 �شكاًل.  ال�شتئناف  الطلبات:1-قبول  معروف.  غري  الهند�شيه.  للم�شاريع  ال�شت�شارى 
�شده  امل�شتاأنف  3-اإلزام  ال�شابقة.  الطلبات  وجيمع  امل�شتاأنف  باحلكم  ماجاء  الغاء  املو�شوع 

بامل�شاريف الر�شوم واتعاب املحاماة.
اأو  بنف�شه  باحل�شــور  للم�شتاأنف �شده املذكور  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/5 ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الثالثة

رقم ال�شتئناف 2/1294/2014/03 
رقم الدعــ وى: 9/11297/2013/02 

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: البنك الأهلي املتحد بوا�شطة وكيله املحامي/ عي�شى اإبراهيم حممد �شد امل�شتاأنف 
�شده: علي عبدالر�شول طاهر ر�شي – 821205404. فيال 149 طريق 203 جممع 302 املنامة 
الطلبات: 1-قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- ويف املو�شوع بتعديل احلكم امل�شتاأنف لي�شبح باإلزام 
بال�شعر  عليه  التاأخريية  بالفوائد  دينار   7397/308 مبلغ  للم�شتاأنف  يوؤدي  باأن  �شده  امل�شتاأنف 
الأتفاقي بواقع 8.5% �شنويًا من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2013/6/18 وحتى ال�شداد التام 
3- ويف جميع الأحوال باإلزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن 

درجتي التقا�شي.
تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده املذكور باأنه اإذا مل يح�شر 
اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/23 فاإن املحكمة �شوف ت�شري 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية
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رقم ال�شتئناف 9/1841/2014/03
رقم الدعوى 9/1094/2011/02

تبليغ باحل�شور
�شدها  امل�شتاأنف  حممد.  اإبراهيم  عي�شى  املحامي/  وكيله  بوا�شطة  اخلليج  فندق  امل�شتاأنف: 
الأولى: خلود عليوي نعمة العتيبي بوا�شطة وكيلتها املحامية/ هدى �شعد. امل�شتاأنف �شده الثاين: 
اأوًل: قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه يف  اأ�شعد نعيم - موقوف يف �شجن جو. الطلبات:  حممد 
املواعيد املقررة قانونًا. ثانيًا: اأ�شليًا: اإلغاء احلكم امل�شتاأنف. ثالثًا: احتياطيًا: وقبل الف�شل يف 
املو�شوع اإحالة ال�شتئناف للتحقيق ليثبت امل�شتاأنف بكافة طرق الثبات وب�شهادة ال�شهود اإ�شهام 
خطاأ امل�شتاأنف �شدها الأولى وا�شرتاكها يف حدوث الواقعة لكونه �شببًا مبا�شرًا للواقعة ومن ثم 
انتفاء م�شئولية امل�شتاأنف عن التعوي�س. رابعًا: اإلزام امل�شتاأنف �شدها الأولى والثاين بامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية للم�شتاأنف �شده الثاين املذكور باأنه اذا مل يح�شر اأو 
يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2015/3/9 فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه 

ح�شوريا ليعلم.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية 

رقم ال�شتئناف 1/4365/2014/03 
رقم الدعوى    9/7704/2013/02 

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: حممد عبداهلل حممد احلرمي بوا�شطة وكيلته املحامية/ هيا را�شد اآل خليفة �شـــد 
امل�شتاأنف �شده: حممد اأحمد حاجي. منزل 426. جممع 107. �شارع اإبن املعرى. احلد بالقرب 
من دار يوكو لرعاية الوالدين. �شارع احلد الرئي�شي القدمي/ مملكة البحرين. الطلبات: 1-قبول 
امل�شتاأنف  احلكم  اإلغاء  اأ�شليًا:   -2 �شرائطه.  م�شتوفيًا  امليعاد  يف  لتقدميه  �شكاًل  ال�شتئناف 
والق�شاء جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شده برفع يده عن احلظرة )ح47( امل�شماة املهدة البحرية 
الرابعة وت�شليمها للم�شتاأنف مع حفظ كافة حقوق امل�شتاأنف يف التعوي�س عما فاته من ك�شب وما 
حلقته من خ�شارة جراء و�شع امل�شتاأنف �شده يده على احلظرة املخ�ش�شة للم�شتاأنف وحرمانه 
من ا�شتغاللها. احتياطيًا: ندب خبري اآخر للقيام باملاأمورية املبينة باحلكم التمهيدي ال�شادر 
بتاريخ 2014/2/16 ومن ثم الق�شاء للم�شتاأنف بالطلب الأ�شلي. 3- اإلزام امل�شتاأنف �شده بكافة 
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الر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده املذكور باأنه اإذا مل يح�شر 
اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2015/3/9 فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه 

ح�شوريا ليعلم.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�شتئناف 9/3047/2014/03 
رقم الدعوى    9/1900/2000/02 

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: عبداهلل مال ح�شن اخوند عو�شي وكيله املحامي/ خليل اإبراهيم اأديب �شد: امل�شتاأنف 
�شدهم: 1 م�شرف البحرين ال�شامل ) بنك الإثمار حاليًا(. 2 بنك البحرين للتنمية وكيلتهما 
املحامية/ هيا را�شد اآل خليفة. 3 م�شانع كا�شل للرخام واجلرانيت ذ.م.م. 4 ب�شري مثني بي�شا. 
5 دجورج بول. 6 اأنديرا ب�شري. 7 منوج كومار. 8 ورثة ح�شن حممد عبدالرحمن فخرو وهم: علي 
حممد حممود – عبدالعزيز حممد فخرو – نورة حممد فخرو – فتحية املال . 9 علي ح�شن 
�شكاًل  ال�شتئناف  بقبول  اأوًل:  الطلبات:  اآل خليفة.  را�شد  بن  ال�شيخ عبداهلل عي�شى  عبا�س 10 
مبلغ  باإ�شتنزال  وذلك  بتعديله  احلكم  املو�شوع  ويف  ثانيًا:  قانونًا.  املقررة  املدة  �شمن  لتقدميه 
601390/473 دينار مما هو حمكوم به على امل�شتاأنف وبراءة ذمته ب�شفته كفيل. ثالثًا: باإلزام 

امل�شتاأنف �شدهم مب�شروفات ور�شوم هذا ال�شتئناف.
تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدهم من الرابع وحتى التا�شع 
الإثنني  يوم  جلل�شة  باحل�شور  عنهم  ينوب  وكياًل  يعينوا  اأو  يح�شروا  مل  اذا  باأنهم  املذكورين 

2015/3/9 فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقهم ح�شوريا ليعلم.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�شتئناف 6/2698/2014/03
رقم الدعوى   4/1432/2013/02

تبليغ باحل�شور
حاجي  �شيما  ل�شاحبتها:  العامة  والتجارة  للمقاولت  كريتف  جلف  دله  �شركة  امل�شتاأنفة: 
عبدالرحمن بهمن. بوا�شطة وكيلها: املحامي/ عذال �شالح العاكول. �شـد امل�شتاأنف �شده الأول: 
ريا�س حممد ح�شن �شهاب. بوا�شطة وكيله: املحامي/عبداجلليل جمعة اخلنيزي. امل�شتاأنف �شده 
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الثاين: ه�شام جمعة الرا�شد. الطلـبات: 1 قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقدميه وفقًا لالأو�شاع املقررة 
بالن�شبة  الدعوى  برف�س  والق�شاء  امل�شتاأنف  احلكم  اإلغاء  ال�شتئناف:  مو�شوع  ويف   2 قانونًا. 
وامل�شروفات  الر�شوم  �شدهما  امل�شتاأنف  اإلزام   3 م�شاريف.  بال  منها  واإخراجها  للم�شتاأنفة 

�شاملة مقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية للم�شتاأنف �شده الثاين املذكور باأنه اذا مل 
يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/23 فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�شتئناف 6/1437/2014/03
رقم الدعوى 9/14693/2013/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: بنك بي اإم اآي. بوا�شطة مكتب وكيله املحامي/ على جعفر مكي اجلبل. امل�شتاأنف عليه: 
�شاكر علي ح�شن ادهيم. فيال 1221 طريق 4456 جممع 644 النويدرات. الطــلبـات: اأوًل: قبول 
ال�شتئناف �شكاًل. ثانيًا: ويف املو�شوع بتعديل احلكم امل�شتاأنف والق�شاء باحت�شاب الفائدة املتفق 
عليها 8% تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل 2011/7/19 وحتى متام ال�شداد وتاأييد احلكم امل�شتاأنف 
فيما عدا ذلك. ثالثًا: ويف جميع الأحوال باإلزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم �شاملة اأتعاب املحاماة 

عن درجتي التقا�شي.
اأو  �شخ�شيًا  يح�شر  باأن  املذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  املدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن حمكمة 
يح�شر من ميثله قانونًا جل�شة يوم اخلمي�س 2015/2/12م واإل �شت�شري املحكمة يف حقه ح�شوريًا. 

ليعلم. 
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثالثة

رقم ال�شتئناف 1/1389/2014/03
رقم الدعوى 4/2502/2013/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة/ �شركة تليربوج الدولية/ وكيلها /املحامي/ حممد ر�شا من�شور عبداهلل/ بناية برج 
 29 ، Suit B.ال�شقر مكتب 607 الطابق 6 الدبلوما�شية �شـد امل�شتاأنف عليها الأولى: مها ميديا
QR UK 9 Harley St.  London wlG.امل�شتاأنف عليها الثانية: �شركة �شيزروز للدعاية والعالن 
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ل�شاحبتها ندى عبدالقادر اإ�شماعيل كمال. ال�شارع مبنى 51 ب 850 جممع 216 مدينة املحرق. 
طلبات ال�شتئناف: اول: قبول هذا ال�شتئناف �شكال. ثانيا: ويف املو�شوع باإلغاء احلكم امل�شتاأنف 
والق�شاء جمددا باإلزام امل�شتاأنف �شدهما باأن يدفعا للم�شتاأنفة على �شبيل الت�شامم والت�شامن 
مبلغ 90.000 دولر اأمريكي اأو ما يعادله بالدينار وهو مبلغ 33،847/311 دينار )ثالثة وثالثون 
األف وثمامنائة و�شبعة واأربعون دينار و311 فل�س(. مع الفوائد القانونية بواقع 15% من تاريخ 
ال�شتحقاق يف 2012/3/6 حتى ال�شداد التام مع ر�شوم الرتجمة البالغة -/80 دينار بحريني، 
اإلزامهم مب�شاريف الدعوى واأتعاب املحاماة. ثالثا: واحتياطيا بانتداب خبريا يف الدعوى  مع 
لالطالع على امل�شتندات ودفاتر امل�شتاأنفة والتاأكد من عملية ار�شال الفالم وا�شتالم امل�شتاأنف 
الكلي احالة  املبلغ املطالب به. رابعا: وعلى �سبيل االحتياط  الثانية هذه االفالم بقيمة  �سدها 
الدعوى للتحقيق لتثبت امل�شتاأنفة. العالقة فيما بينها وبني امل�شتاأنف �شدهما وقيامها مبوجب 
به  املطالب  املبلغ  بقيمة  ال�شينمائية  الفالم  باإر�شال  الأولى  �شدها  امل�شتاأنف  مع  التفاقية 

للم�شتاأنف �شدها الثانية وعدم �شداد الخريين لقيمة هذه الفالم.
     لذا تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف عليها الثانية باحل�شور 

بنف�شها او مبن ينوب عنها جلل�شة يوم الإثنني 2015/3/9م.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الرابعة

رقم ال�شتئناف 5/1284/2014/03 
رقم الدعوى    9/9454/2013/02 

تبليغ باحل�شور
علي  عي�شى  ليلى  املحامية/  وكيلتها  بوا�شطة  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
�شدها  امل�شتاأنف  الدبلوما�شية.  املنطقة   317 جممع  عالية  بناية   7 الدور   75 مكتب  الب�شري. 
الأولى: ليلى حممد ح�شن فرحان ابو�شرت- امل�شتاأنف �شده الثاين: حممد ح�شن فرحان ابو�شرت. 
لتقدميه  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول  الطلبات:1  النويدرات.   643 جممع   4313 طريق   657 مبنى 
يف امليعاد القانوين. 2 اإلزام امل�شتاأنف �شدهم ان يوؤدوا للم�شتاأنفة فائدة قدرها 7% من تاريخ 
بامل�شروفات  واإلزامهم  امل�شتاأنفة  الدعوى  يف  به  املحكوم  للمبلغ  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة 

والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي.
     لذا تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدينة الرابعة امل�شتاأنف �شدهما باحل�شور بنف�شهما اأو 

مبن ينوب عنهما جلل�شة يوم الإثنني 2015/3/9.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الرابعة
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رقم ال�شتئناف 3/1982/2014/03
رقم الدعوى:   8/13084/2011/02

تبليغ باحل�شور
وكيلهم:  جني جيفر�شون،  جوليا  الثاين:  امل�شتاأنف  جيفر�شون/  يل  جرانت  الأول:  امل�شتاأنف 
املحامي لوؤي عبدالغني حمزة قاروين. مكتب 91 مبنى 142 طريق 1607 جممع 316. امل�شتاأنف 
دوجان.  بول  الثاين:  �شده  امل�شتاأنف  خليفه/  حمد اآل  خليفة  م�شاعل  ال�شيخة  الأولى:  �شدها 
للتنمية  البحرين  بنك  بناية  مكتب11  خليفة.  اآل  را�شد  بنت  هيا  ال�شيخة  املحامية/  وكيلتهم 
طريق 170 املنطقة الدبلوما�شية جممع 317. امل�شتاأنف �شده الثالث: مايكل دا�شوزا. امل�شتاأنف 
ال�شتئناف  قبول  اأوًل:  ال�شتئناف:  القامة.طلبات  دوجان. جمهول  اليزابيث  الرابعة    �شدها 
املاثل لرفعه يف امليعاد وا�ستفائه ال�سروط القانونية املقررة. ثانيا: اإلغاء احلكم امل�ستاأنف واحلكم 
رقم  الدعوى  برف�س  احلكم  املو�شوع  ويف  ىثالثا:  املحاكمة.  يف  النظر  باإعادة  الطعن  بجواز 
8/13084/2011/02. رابعا  ويف كافة الحوال ت�شمني امل�شتاأنف �شدهم الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الرابعة امل�شتاأنف �شده الثالث وامل�شتاأنف �شدها الرابعة 

باحل�شور بنف�شهم او مبن ينوب عنهم جلل�شة ال�شتئناف املحددة يف يوم الأحد 2015/2/8م.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا الرابعة 

رقم ال�شتئناف 8/543/2011/03
رقم الدعوى 8/8916/2005/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة/ �شو�شن عبداحل�شني ح�شني خمي�س بوا�شطة وكيله املحامي جا�شم حممد علي ح�شن 
امل�شتاأنف  �شـد  ال�شياحية طريق 1701 جممع 317.  البحرين  �شركة  بناية   71 �شرحان. مكتب 
�شده الأول: مو�شى علي علي فردان. منزل 1546 طريق 419 القرية 604 �شرتة. امل�شتاأنف �شده 
الثاين: جعفر اأحمد حممد الدرازي وكيله: املحامي �شالح عبدالوهاب اجلمري. مكتب 12 مبنى 
156 �شارع اللوؤلوؤ جممع 314. امل�شتاأنف �شده الثالث: جعفر حممد اأحمد اأبوروي�س وكيله املحامي: 
الدبلوما�شية.  املنطقة   317 جممع   1705 طريق   361 مبنى   111 مكتب  املحرقي.  علي  ح�شان 
امل�شتاأنف �شده الرابع: جالل �شيد علي ح�شن �شرب وكيلته/ املحامية مي�شون جعفر عبدالنبي. 
مكتب 21 الطابق الثاين بناية 1105 طريق 2721 العدلية 327. امل�شتاأنف �شده اخلام�س: حممد 
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عي�س. جمهول العنوان. امل�شتاأنف �شده ال�شاد�س: بنك ت�شارترد وكيله: املحامي حامد عبدالرحمن 
املحمود. برج امل�شرف العاملي الدور 16 مبنى 1411 طريق 4626 جممع 346 منطقة املرفا املايل. 
طلبات ال�شتئناف: اأول: تعديل احلكم الذي �شدر يف الدعوى رقم 2005/8916 واأطالب بالزام 
املدعو/ �شيد جالل �شيد علي �شرب بدفع مبلغ ال�شيارة البالغ 5000 دينار نتيحة اأقراره على نف�شه 
باأنه قد ا�شرتى ال�شيارة من املدعو/ مو�شى فردان املدعى عليه الأول حيث �شلمه �شيك بتاريخ 
2004/6/22م مع انه قد باع ال�شيارة للمالك احلايل لل�شيارة حيث يقر جعفر الدرازي )م�شرتي 
ال�شيارة( باأنه قام بت�شليم املبلغ للمدعو/ حممد عي�شى ملخ�س معامالت معر�س الربيع وهي 
�شفته املهنية ح�شب اقرار كال من �شاحب املعر�س وم�شرتي ال�شيارة، الأمر الذي يبني انه اأحتال 
متالعب مبلك الغري. ثانيا: اأرف�س احلكم ال�شادر بخ�شو�س الدعوى رقم 2005/1862م: على 
اأن يعاد ا�شتئناف الق�شية ودرا�شتها من كل جوانبها والزام كل اركان الق�شية الذين ا�شرتكو يف 
�شلب �شيارتي اخلا�شة تويوتا كامري رقم )193721( نتيجة الهمال والرت�شد والعلم بحيثيات 
املو�شوع وجتاهلهم حلقي اخلا�س ب�شرورة تواجدي يف بيع ال�شيارة وت�شجيلها واأ�شتالك برائة 
امل�شرتكني  اأ�شمائهم  التايل  املدعويني  باإلزام  املحكمة  هيئة  اأطلب من  فاأنني  البنك  الذمة من 
يف هذه الق�شية وهم:1 �شيد جالل �شيد علي �شرب )�شاحب معر�س الربيع لبيع ال�شيارات(. 2 
حممد عي�شى )خمل�س معامالت(. 3 جعفر بوروي�س )موظف البنك(. 4 مو�شى فردان املدعى 
عليه الأول. 5 بنك �شتارتدر ت�شارتد. بدفع مبلغ قدره 15000 األف دينار بحريني ولذلك لت�شامن 
فيها بينهم وذلك تعوي�شا لالآثار النف�شية وال�شحية واملادية التي ترتبت على جراء هذا العمل 
طوال الفرتة من 2004 وحتى الآن. ثالثا: اأتقدم ل�شيادة املحكمة النظر لطلبي واعادة التحقيق 

للمدعى عليهم املذكورين.
تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الرابعة امل�شتاأنف عليه حممد عي�شى للح�شور بنف�شه اأو من 

ينوب عنه جلل�شة الأحد 2015/3/8م. 
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا الرابعة 

رقم الدعوى 1/2904/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة عبداهلل اأحمد نا�س للمقاولت وكيلها املحامي عادل عبداهلل عبدالرحمن بوعلي. 
املدعى عليه: مالياه كوول.  �شفـة الدعــوى: مطالب عمالية.     

تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعي باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعني من ينوب عنه باحل�شور 
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جلل�شة يوم الثالثاء 2015/9/15 فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريًا ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العمالية

رقم الدعوى 8/3559/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شو�شن عبداهلل علي خمي�س بوعالي. مبنى 905 طريق 1622 جممع 816 مدينة عي�شى 
املدعى عليها: الوان مل�شتلزمات الر�شم. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

تعلن املحكمة الكربى العمالية املدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها جلل�شة يوم 
الإثنني 2015/2/23م، ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية العمالية
رقم الدعوى 1/13109/2014/02

تبليغ باحل�شور
�شوقنا  عليها/  املدعى  �شخ�شي/880901063.  رقم  عبداهلل.  اأحمد  جعفر  اأحمد   1 املدعــي: 

للرتويج �س- ت 010-071821 ، جمهول العنوان .�شفة الدعوى: مطالب عماليـة.
     لذا تعلن اإدارة املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يف 2015/2/23 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العمالية

رقم الدعوى 2/5414/2014/02
تبليغ باحل�شور

رقم  ال�شلمان.  جواد  جا�شم  ليلى  املحامية  بوا�شطة/  يونيكورب.  �شركة  املدعــية: 
�شخ�شي/580121470. املدعى عليه/ �شكوات ح�شني حممد ا�شالم. رقم �شخ�شي/840452250 

مبنى 826 �شارع احلو�س اجلاف احلد. �شفة الدعوى: مطالب عماليـة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/23م لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العمالية

رقم الدعوى 4/5413/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة يونيكورب، وكيلها املحامي: طالل �شعبان 860807711، مكتب 905 بناية 351 
 MOHAMMED SHIFUDDIN ABUL ABUL .317 برج الدبلومات جممع 1705 الدبلوما�شية
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�شفة  احلد.  128 مدينة  اجلاف جممع  حو�س  826 �شارع  مبنى   .860168450  -  GAFUR

الدعوى: مطالب عمالية
باأنه اذا مل يح�شر او يعني من ينوب عنه  تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليه 

للح�شور جلل�شة 2015/2/23م فان املحكمة �شوف ت�شري بالدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العمالية

رقم الدعوى 1/5762/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ �شليم دروي�س �شامل علي غيث/ مبنى 19210 طريق 1430 جممع 1214 مدينة حمد  
327 املنامة.  2728 جممع  طريق   144 مبنى  ذ.ذ.م/  �شكيورمي  �شركة  عليها/  املدعى  �شد 

الطلبات مطالبات عمالية.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليها باأناه اإذا مل يح�شر اأو يعني من ينوب عنه 

باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2015/02/02م فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريًا ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية  

رقم الدعوى :9/6640/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ VISAK THEKKE VEETIL. مكتب 111 مبنى 361 طريق 1705 جممع 317 املنطقة 
الدبلوما�شية. املدعى عليها/ �شركة مايند �شتورم ميديا �س.و.و/ مكتب 34 الطابق الثالث مبني 

القا�شمي 316. الطلبات: مطالبات عمالية.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليها باأنها اإذا مل حت�شر اأو تعني من ينوب عنها 

باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/02/08م فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية  

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

 17 الدور   315 الدبلومات  جواد/ برج  حممد  جا�شم  ليلى  وكيلها:  يونيكورب  �شركة  املدعية/ 
 MOHAMMED/مكتب 905 طريق 1705 جممع 314 املنطقة الدبلوما�شية. �شــد املدعى عليه

ABDUR R/ مبنى 826 �شارع احلو�س اجلاف جممع 128 احلد. الطلبات: مطالبات عمالية.

تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليه اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعني من ينوب 
عنه باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/02/15م فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريًا ليعلم. 

قا�شي املحكمة الكربى العمالية  املدنية  
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رقم الدعوى 9/2628/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ ال�شيد كاظم حم�شن ف�شل ها�شم. وكيلها: علي حممد ال�شماهيجي/ مكتب 74 بناية 
 MOHAMMED OMAR FARUK FARUK HOQUE/عالية  املنطقة الدبلوما�شية. املدعى عليه

/ مبنى 539 طريق 4614 جممع 646 النويدرات. الطلبات: مطالبات عمالية.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليه اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعني من ينوب 
ح�شوريًا  بحقه  ت�شري  �شوف  املحكمة  2015/02/11م فاإن  الأربعاء  يوم  جلل�شة  باحل�شور  عنه 

ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية  

رقم الدعوى 5/2311/2014/02
تبليغ باحل�شور

بناية   74 ال�شماهيجي/ مكتب  علي حممد  وكيلها:  ف�شل ها�شم  كاظم حم�شن  ال�شيد  املدعي/ 
عالية املنطقة الدبلوما�شية. �شـد املدعى عليه/ JAMAN SHAH/ مبنى 539 طريق 4614 جممع 

646 النويدرات. الطلبات: مطالبات عمالية.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليه اأعاله باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعني من ينوب 

عنه باحل�شور جلل�شة 2015/02/11م فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريًا ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية  

رقم الدعوى 7/2680/2014/02
تبليغ باحل�شور

بناية  ال�شماهيجي/ مكتب 74  وكيلها: علي حممد  ف�شل ها�شم  ال�شيد كاظم حم�شن  املدعي/ 
 /ZOHIRUL ISLAM LATE SHAZAHAN عليه/  املدعى  �شـد  الدبلوما�شية.  املنطقة  عالية 

مبنى 539 طريق 4614 جممع 646 النويدرات. الطلبات: مطالبات عمالية.
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليه باأنه اإذا مل يح�شر اأو يعني من ينوب عنه 

باحل�شور جلل�شة 2015/02/11م فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريًا ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية  

رقم الدعوى 7/1760/2014/02
تبليغ باحل�شور

اأحمد مرهون/  وكيلها:   .VANESSA DEL CARMEN CARMEN NAVA PERICH املدعي/ 
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 / عليه  الدبلوما�شية.  املدعى  املنطقة   317 جممع   388 طريق   668 احل�شن  بناية   13 مكتب 
39 طريق  مبنى  يهيد/  ال�شر  خليل  عبدال�شتار  خليل  ل�شاحبها/  ماجنمنت  كورب  برواكتف 

25 جممع 233 الدير. الطلبات: مطالبات عمالية.
اأو يعني من ينوب عنه  اإذا مل يح�شر  باأنه  تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليه 

باحل�شور جلل�شة 2015/02/11م فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقه ح�شوريًا ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية  

رقم الدعوى 2/12741/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN HOSSAIN - 700739980. الوكيل عبدالرحمن 
 1705 طريق  الطابق3   31 مكتب   419 الزياين  بناية   /630803102  - اخل�شرم  يو�شف  را�شد 
الدبلوما�شية 317. املدعى عليها/ عيادة الرجاء ل�شاحبها/ الدكتور وائل لطفي ب�شيوين �شقة 

22 مبنى 407 طريق 134 جممع 704 �شلماباد. الطلبات: مطالبات عمالية. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليها باأنها اإذا مل حت�شر اأو تعني من ينوب عنها 
باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2014/02/23م فاإن املحكمة �شوف ت�شري بحقها ح�شوريًا ليعلم. 

قا�شي املحكمة الكربى العمالية املدنية 
رقم الدعوى 2014/02/ 2/990

تبليغ باحل�شور
املدعية: حممد ح�شني ابو حو�شه. املدعى عليها: �شركة مارينا وي�شت العقارية ذ م م. جمهول 

العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها وقد 

حددت جل�شة يوم الأحد 2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 4/9784/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

�شعد الدين جاد كرمي عبدالدائم حممد خري
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى �شعد الدين جاد كرمي عبدالدائم 
اأو من يدعي باأية  حممد خري، رقمه ال�شخ�شي 600147312. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
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حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما 
اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/1/15 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 4/17862/2012/02
تبليغ باحل�شور

اإدفيزوري. وكليه: املحامي/ نبيل حممد �شعيد. املدعى  اإم اي البحرين  املدعية: �شركة دوفال 
عليها الأولى: �شركة دوفال بارترنز ال ال �شي ذ.م.م تاأ�ش�شت يف ولية تك�شا�س. املدعى عليها 

الثانية EDUARDO MAURICIO. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالبة مدنية. 
اأو  بنف�شهما  باحل�شور  املذكورين  عليهما  للمدعى  الأولى  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنهما جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1 ونفيدكم علما بورود التقرير.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/1983/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة املناعي للتجارة وال�شتثمار ذ.م.م. املدعى عليها: �شركة احلمد لالإن�شاء والتطوير 
ذ.م.م. جمهول العنوان. املو�شوع: منازعات مدنية.

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها وقد 
حددت جل�شة يوم الأربعاء 2015/1/21 وقد ورد تقرير اخلبري ليعلم. 

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 3/2657/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: لوؤي حممد رحمه حم�شن التاجر وغريه. وكليه: املحامي/ فاطمة ح�شن احلواج. املدعى 
عليه املدخل: فايز اأحمد حمد فهد بودي. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: منازعات عقارية. 

بنف�شه اأو  باحل�شور  املذكور  املدخل  عليه  للمدعى  الأولى  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/20.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأولى
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رقم الدعوى 5/14197/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: روليك�س اأ�س اأيه. املدعى عليها: �شركة اوبال للتجارة ذ.م.م. رقم ال�شجل: 01-79190 
جمهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها وقد 
حددت جل�شة يوم الإثنني 2015/2/23 لنظر الدعوى ليعلم. 

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى
رقم الدعوى 9/14043/2014/02

تبليغ باحل�شور
 .1-79190 ال�شجل/  رقم  للتجارة.  اوبال  �شركة  عليـها/  املدعى  �شد  ليمتد.  �شانيل  املدعي/ 

مو�شوعها/ طلب مدين.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه وقد 

حددت جل�شة يوم الإثنني 2015/2/23 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 7/3134/2014/02
تبليغ باحل�شور

جمهول   .79190 ال�شجل:  رقم  للتجاره.  اأوبال  �شركة  عليه:  املدعى  اأ�س.ايه.  رولك�س  املدعية: 
العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها وقد 
حددت جل�شة يوم الإثنني 2015/2/23 لنظر الدعوى ليعلم. 

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى
رقم الدعوى 3/2584/2014/02

تبليغ باحل�شور
ال�شخ�شي  الرقم  الفردان.  اإبراهيم  اأحمد  عليـه/  املدعى  ب�شفته.  الثقافة  وزير  املدعي/ 

380203966. مو�شوعها/ طلب اداري.
اأو بوكيل عنه وقد  بنف�شه  للمدعى عليه املذكور باحل�شور  الأولى  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 

حددت جل�شة يوم الإثنني 2015/2/23 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى
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رقم الدعوى 9/21851/2014/02
فتح تركة دعوى تركة املتوفاة

Anitha Maria Janet

Anitha Maria Janet، رقمها  تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى 
اأن  عليه  باأية حقوق  يدعي  اأو من  املذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى  ال�شخ�شي  721114946. 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه. كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفاة املذكورة اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 

2015/2/24 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/21428/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

اأحمد عواد اإبراهيم مره�ص
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى اأحمد عواد اإبراهيم مره�س. 
رقمه ال�شخ�شي 930309111. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 5/20694/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/افتخار علي. املدعى عليـه/ ندمي اأ�شغر علي. جمهول العنوان. مو�شوعها / طلب مبلغ. 
اأو بوكيل عنه وقد  بنف�شه  للمدعى عليه املذكور باحل�شور  الأولى  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 

حددت جل�شة يوم 2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 6/6608/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ ايتون اليكرتيك ال�شرق الأو�شط. املدعى عليـها/ �شركة جنرباي�س املحدودة. العنوان 
جمهول العنوان. مو�شوعها/ طلب مبلغ. 
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها وقد 
حددت جل�شة يوم الأحد 2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم. 

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى
رقم الدعوى 2/12671/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ وزارة الإ�شكان. املدعى عليـه/ وحيد را�شد حممد جا�شم. جمهول العنوان. مو�شوعها/ 

طلب اخالء. 
اأو بوكيل عنه وقد  بنف�شه  للمدعى عليه املذكور باحل�شور  الأولى  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 

حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 2/22424/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/هرم�س. املدعى عليـها/ خم�س جنوم برومو. جمهول العنوان. مو�شوعها/ اإدارية.    
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها وقد 

حددت جل�شة يوم الإثنني 2015/3/2 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 9/23017/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية /�شركة كارتري. املدعى عليـها/ فايف �شتارز. جمهول العنوان. مو�شوعها/ اإدارية.   
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها وقد 

حددت جل�شة يوم الإثنني 2015/2/16 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 7/15143/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية /حممد بن ال�شيخ ا�شحاق العبا�شي. املدعى عليـه/ ح�شن اأحمد ح�شن اآل مروم. جمهول 
العنوان. مو�شوعها/ طلب مبلغ. 

اأو بوكيل عنه وقد  بنف�شه  للمدعى عليه املذكور باحل�شور  الأولى  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 
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حددت جل�شة يوم الأحد 2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 1/7214/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعـون: ورثة املتوفى عبدالكرمي علي حممد ح�شن. وكيلهم املحامي عي�شى بور�شيد. املدعى 
عليها: اأ�شماء حممد جا�شم، منزل 1000 طريق 1341 مدينة عي�شى جممع 813 مملكة البحرين 

�شفـة الدعــوى: ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الأربعاء 2015/2/4
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 1/18317/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

فكري ال�شيد ح�شن ال�شيد يو�شف
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى فكري ال�شيد ح�شن ال�شيد 
يو�شف، رقمه ال�شخ�شي: 660235293. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم 

الثالثاء 2015/2/3 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 8/141/2015/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

خليل اإبراهيم عبداهلل البور�شيد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى خليل اإبراهيم عبداهلل البور�شيد. 
رقمه ال�شخ�شي 350024316. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 

2015/2/9 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 9/8699/2014/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم. املدعى عليها: �شركة بوابة امواج �س.م.ب مقفلة. مبنى  املدعي: يا�شر حممد ح�شن 
بني  النا�شئ  النزاع  يف  حمكم  تعيني  الدعوى:  مو�شوع  املحرق.   244 جممع   2404 طريق   212

طريف التداعي.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور مبن ميثلها او بوكيل 

عنها وذلك جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/16م.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 2014/02 /6/12702
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة وكيلها املحامي/ ليلى عي�شى علي ح�شن 
جا�شم  الثاين/  عليه  املدعى  باقر.  غلوم  حممد  جا�شم  ح�شني  الأول/  عليه  املدعى  الب�شري. 

حممد غلوم باقر. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليهما املذكورين باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/2/8 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  

رقم الدعوى 2014/02 /8/19941
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة اإبراهيم خليل كانو. بوا�شطة وكيلها املحامي/ جميلة علي �شلمان اأحمد. املدعى 
عليها/ �شركة بي دي �شي بلو. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين. 

تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2015/2/8 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  

رقم الدعوى 2014/02 /4/20705
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة جي بي زخرياد�س. بوا�شطة وكيلها املحامي/ قي�س حامت الزعبي. املدعى عليه 
حممد اأحمد علي ال�شراح. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين. 

الأحد  يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
2015/2/8 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  
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رقم الدعوى 2014/02 /2/12699
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة وكيلتها املحامية / ليلى الب�شري. املدعى 
عليه/ عادل حمد خليفة �شعيد. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين. 

الأحد  يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
2015/2/8 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  
رقم الدعـوى:  5/4897/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة ريدك�س لل�شناعات. وكليه: املحامي/ اأ�شامة اأنور حممد. املدعى عليه: حم�شن 
وقدرة  مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  الزام  الدعــوى:  �شفـة  العنوان.  جمهول  كاظم.  من�شور  مريزا 

8294.390 دينارًا. 
لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/9.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة   

رقم الدعوى 2014/02 /7/12058
تبليغ باحل�شور

املدعي: خان جيها جنري حممد اكرب دودي. بوا�شطة وكيلة املحامي/ عادل بوعلي. املدعى عليها 
حممد من�شور حممد جميل/ 890700788. 1237اأ طريق 37 جممع 933 البحري �شفة الدعوى 

مطالبة دين. 
الأحد  يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  املذكور  عليه  للمدعى  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

2015/2/8  لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  

رقم الدعوى 2014/02 /7/15445
تبليغ باحل�شور

ال�شيد.  حممد  يو�شف  حممد  نواف  املحامي/  وكيلها  بوا�شطة  للتنمية.  البحرين  بنك  املدعي: 
املدعى عليه الثالث/ عبا�س يو�شف ح�شن حممد. املدعى عليه الرابع / يعقوب يو�شف ح�شن. 

جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين. 
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكور�شت  عليهما  للمدعى  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

الأحد 2015/2/8  لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  
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رقم الدعـوى:  6/20928/2014/02
تبليغ باحل�شور

علي  عليه:  املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  املحامي/  وكليه:  اأي.  اأم  بي  املدعي: 
اإبراهيم عبدالكرمي ح�شني ال�شبيب. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام املدعى عليه بدفع 

مبلغ وقدرة 10589.102 دينارًا. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعه للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/9.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة    

رقم الدعوى 2/15733/2014/02
تبليغ باحل�شور

يو�شف  يعقوب  عبدالرحمن  املحامي/  وكليه:  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية: 
ال�شوملي. املدعى عليه الأول: علي جعفر علي اأحمد اإ�شماعيل. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى

مطالبة ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة    

رقم الدعوى 9/16315/2013/02
تبليغ باحل�شـور

املدعي: ال�شركة احلديثة للتجارة. وكليه: املحامي/ زياد روفان قيوجمي. املدعى عليها: �شركة 
احلمد لالإن�شاء والتطوير ذ.م.م. �شقة 104 مبنى 203 طريق 383 جممع 304 املنامة. �شفـة 

الدعــوى: الزام املدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة 9318.738 دينار. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة    

رقم الدعوى 9/15152/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  �شلمان.  حممد  اإبراهيم  عي�شى  املحامي/  وكليه:  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي: 
اإبراهيم اأحمد عبداحل�شني ميثم. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالبة ديون.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 
جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة    
رقم الدعـوى:  1/12629/2014/02

تبليغ باحل�شور
الثاين :ح�شن  املدعى عليه  قاروين.  املحامي:عبدالغني  وكيلها  الوطني.  البحرين  املدعية:بنك 
للمدعي  يدفع  باأن  املدعى عليه  اإلزام  الدعــوى: طلب  العنوان. �شفـة  ال�شائغ. جمهول  يعقوب 

مبلغ قدره 18654.325 دينارًا والفوائد والر�شوم ومقابل اأتعاب املحاماة.     
تعلن املحكمة الكربى املدنية الكربى الغرفة العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 3/21992/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعـية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجاريه. وكيلها املحامي: اإلهام علي ح�شن. املدعى عليه: 
علي حممد جا�شم م�شبح. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالبة ديون.

تعلن املحكمة الكربى املدنية الكربى الغرفة العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو 
بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 2014/02 /9/16141
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة دملون للخر�شانة اجلاهزة ومنتجاتها املحدودة ذ.م.م. بوا�شطة وكيلها املحامي 
اأمينة م�شطفى حممد اأحمد. املدعى عليها/ ب�شني لبناء و�شيانة برك ال�شباحة. جمهول العنوان  

�شفة الدعوى : مطالبة دين. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/2/3  لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  
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رقم الدعوى 9/6167/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: بنك البحرين للتنمية. وكليه: املحامي/ علي حممد ح�شن كمال الدين. املدعى عليها 
الأولى: منى ازهري عبدالقادر حممد املليجي. املدعى عليه الثاين: اإ�شماعيل عو�س �شعد. جمهول 
العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام املدعى عليهما الأولى والثاين بدفع مبلغ وقدرة 5099.250 دينار      
اأو  بنف�شهما  املذكورين باحل�شور  للمدعى عليهما  الرابعة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنهما جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/27.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة    

رقم الدعوى 1/13084/2014/02
تبليغ باحل�شور

موؤ�ش�شة  عليها:  املدعى  الزعبي.  حامت  قي�س   / املحامي  وكليه:  اإل.  اإ�س  تاأويل  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  بدفع  عليها  املدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفـة  العنوان.  جمهول  التجارية.  عبا�س  خليل 

15604.025 دنانري 
بوكيل  اأو  بنف�شه  املذكور باحل�شور  للمدعى عليها  الرابعة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/27.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة    

رقم الدعوى 7/15241/2013/02
تبليغ باحل�شور

منار  املحامي/  وكليه:  ذ.م.م.  احللواجي  خليل  عبدالر�شول  و  عبداحلميد  �شركة  املدعية: 
العنوان.  جمهول  كونرتكتنج.  ل�س  �شركة  عليها:  املدعى  التميمي.  ح�شن  عبدالكرمي  اإبراهيم 

�شفـة الدعــوى: مطالبة ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/27.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة    

رقم الدعـوى 1/6925/2011/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ مرمي عبداهلل جا�شم حمزه. وكيله املحامي/ عبدعلي حمزه مال اإبراهيم الع�شفور. 
 4626 الطريق   1004 �شقة  لال�شتثمار.  الدولية  اخلليج  �شركة   / املدخلة  الثانية  عليها  املدعى 

املبنى 1459 جممع 346 املنامة. �شفـة الدعــوى )مديونية(.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها 
جلل�شة يوم الأربعاء 2015/1/21.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى 9/6548/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة اإفر�شت للتجارة واخلدمات ذ.م.م. وكليه: املحامي/ حممد يو�شف املرخ. املدعى 
عليه: YUM YUM TREE GROUP. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام املدعى عليه بدفع 

مبلغ قدره 6962.625 دينارًا.
اأو بوكيل  العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه  تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة 

عنه جلل�شة 2015/1/25.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة   

رقم الدعوى 9/3292/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة كلتونز البحرين املحدودة. وكليه: املحامي/ علي جعفر مكي اجلبل. املدعى عليه 
الثاين: PREMATHILAKE BANDARA HIGGODA. جمهول العنوان. �شفـة الدعوى  الزام 

املدعى عليه الثاين بدفع مبلغ قدره 7200.000 دينار.
اأو بوكيل  بنف�شه  املذكور باحل�شور  للمدعى عليه  العا�شرة  الغرفة  املدنية  الكربى  تعلن املحكمة 

عنه جلل�شة يوم الأحد 2015/1/25.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة    

رقم الدعوى 4/8098/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  الب�شري.  ليلى  املحامية/  وكيلتها.  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية/ 
عليهما: 1- حممد يو�شف �شعيد ح�شن احلداد/ 910503753. 2- يو�شف �شعيد ح�شن احلداد - 

350028974. �شفـة الدعوى/ اإلزام املدعى عليهما بدفع مبلغ قدره 5286/122 دينارًا. 
اأو بوكيل  العا�شرة للمدعى عليهما املذكورين باحل�شور بنف�شهما  تعلن املحكمة الكربى املدنية 

عنهما جلل�شة يوم الأربعاء 2015/1/21.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة    

رقم الدعوى 7/13517/2014/02
تبليغ باحل�شور

جواد  عليه/  املدعى  العريبي.  علي  املحامي/  وكيله  ذ.م.م.  العقارية  امباكت  �شركة  املدعية/ 
حم�شن علي �شبت. �شفـة الدعــوى: الزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره ـــ/22400 دينار.
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 لذا تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 
جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/1/22.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة    
رقم الدعوى 4/13947/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعى  ال�شاعر.  علي  اأحمد  عي�شى  هدى  املحامي/  وكيله  اجلعفرية.  الأوقاف  اإدارة  املدعية/ 

عليه: حممود اإ�شماعيل عبداهلل حممد. �شفـة الدعــوى: مطالبة ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 

يوم اخلمي�س 2015/1/22.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة    

رقم الدعوى 7/12920/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: اأ�شامة مريزا اأحمد اإبراهيم وغريه. وكليه: املحامي/ حممد عي�شى علي كاظم التاجر 
املدعى عليه الثاين: اأ�شرف اأبو اإيليا. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: اإلزام املدعى عليه الثاين 

بدفع مبلغ قدره 10000.000 دينار.
اأو بوكيل  العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه  تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة 

عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/1/22.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة    

رقم الدعوى 6/7418/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ حممد علي تقي اأحمد. وكيلته املحامية/ اإميان ح�شن. املدعى عليه/ اأحمد حممد علي 
جناحي. �شفـة الدعــوى: الزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره ـــ/8000 دينار.

تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 
يوم الأربعاء 2015/1/21.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة    
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رقم الدعوى 8/18322/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلته املحامية/ �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى 
عليها/ موؤ�ش�شة �شندانه للمقاولت. �شفـة الدعــوى: مطالبة ديون.

تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها 
جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/26.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة    
رقم الدعوى 1/10430/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلته املحامية/ �شو�شن جعفر علي املدفعي. املدعى 

عليها/ �شركة في�شر كوربوري�شن. �شفـة الدعــوى: مطالبة ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل عنها 

جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/26.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة    

رقم الدعوى 3/8613/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ بنك البحرين الوطني. وكيله املحامي/ عبدالغني ال�شيد حمزة قاروين. املدعى عليه 
GOPINATHAN  REGHU. �شفـة الدعــوى: مطالبة ديون.

تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة 
يوم الأربعاء 2015/1/21.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة    

رقم الدعوى 4/9784/2014/02
فتـح دعوى تركة املتوفى 

�شعد الدين جاد كرمي عبدالدائم حممد خري
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأولى عن فتح دعوى تركة املتوفى �شعد الدين جاد كرمي عبدالدائم 
حممد خري، رقمه ال�شخ�شي: 600147312. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما 
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اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 
يوم اخلمي�س 2015/1/15 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى
رقم الدعوى 4/17862/2012/02

تبليغ باحل�شور
املدعى  �شعيد.  نبيل حممد  املحامي/  وكليه  اإدفيزوري.  البحرين  اي  اإم  دوفال  �شركة  املدعية: 
عليها الأولى: �شركة دوفال بارترنز ال ال �شي ذ.م.م تاأ�ش�شت يف ولية تك�شا�س. املدعى عليها 

الثانية: EDUARDO MAURICIO. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: مطالبة مدنية. 
بنف�شهما اأو  باحل�شور  املذكورين  عليهما  للمدعى  الأولى  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنهما جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1 ونفيدكم علما بورود التقرير.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى

رقم الدعوى 3/2657/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: لوؤي حممد رحمه حم�شن التاجر وغريه. وكليه: املحامي/ فاطمة ح�شن احلواج. املدعى 
عليه املدخل: فايز اأحمد حمد فهد بودي. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: منازعات عقارية. 

اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  املدخل  عليه  للمدعى  الأولى  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
بوكيل عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/20.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الأولى


