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محتويات العدد

الأم��������ر  اأح�������ك�������ام  ب����ع���������ض  ب����ت����ع����دي����ل   2012 ل�������س���ن���ة   )28( رق��������م  م����ل����ك����ي  اأم����������ر 

الإن�سان ل��ح��ق��وق  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��وؤ���س�����س��ة  ب��اإن�����س��اء   2009 ل�����س��ن��ة   )46( رق���م  5ال��م��ل��ك��ي 

الد�ستورية ل��ل��م��ح��ك��م��ة  ع�����ام  اأم����ي����ن  ب��ت��ع��ي��ي��ن   2012 ل�����س��ن��ة   )62( رق�����م  7م���ر����س���وم 

م�ساعد وك���ي���ل  وت��ع��ي��ي��ن  ل����ل����وزارة  وك���ي���ل  ب���ن���دب   2012 ل�����س��ن��ة   )63( رق����م  م���ر����س���وم 

والأوق��������������������������اف الإ�����������س����������ام����������ي����������ة  وال�������������������س���������ئ���������ون  ال������������ع������������دل  وزارة  8ف������������ي 

المدنية ال��خ��دم��ة  دي����وان  ف��ي  ع���ام  م��دي��ر  بتعيين   2012 ل�سنة   )64( رق���م  9م��ر���س��وم 

مر�سوم رقم )66( ل�سنة 2012  بتنظيم وزارة �سئون حقوق الإن�سان وبتعديل بع�ض اأحكام 

الجتماعية التنمية  وزارة  وتنظيم  ت�سمية  ب��اإع��ادة   2011 ل�سنة   )60( رق��م  10المر�سوم 

الوطني الأم�����ن  ج��ه��از  ف���ي  ع���ام  م��ف��ت�����ض  بتعيين   2012 ل�����س��ن��ة   )67( رق���م  12م��ر���س��وم 

دي�������������وان  ف����������ي  م��������دي��������ر  ب�����ت�����ع�����ي�����ي�����ن   2012 ل�����������س�����ن�����ة   )54( رق�������������م  ق����������������رار 

13����������س���������اح���������ب ال�����������������س��������م��������و ال��������م��������ل��������ك��������ي رئ���������ي�������������������ض م�������ج�������ل���������������ض ال��������������������������وزراء

 2006 ل�سنة   )28( رق��م  القرار  من    )1( المادة  بتعديل   2012 ل�سنة   )55( رق��م  ق��رار 

14ب�������������س������اأن اإن�������������س������اء وت���������س����ك����ي����ل ال����ل����ج����ن����ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة ل�����م�����واج�����ه�����ة ال�������ك�������وارث

اإدارة  ب���ي���ت  م�����ن  ال����م����ق����دم  ال���ط���ل���ب  ب���������س����اأن   2012 ل�������س���ن���ة   )40( رق������م  اإع���������ان 

بتحويل )م����ق����ف����ل����ة(  ��������������ض.م.ب  وك����اب����ي����ف���������س����ت  )م����ق����ف����ل����ة(  ��������������ض.م.ب  ال������م������ال 

15ك������اف������ة الأع���������م���������ال ال����م���������س����رف����ي����ة اإل�����������ى ب�����ن�����ك اأي�������������اف ����������������ض.م.ب )م����ق����ف����ل����ة(

16اإع�������������������������ان�������������������������ات م����������������رك����������������ز ال�������������ب�������������ح�������������ري�������������ن ل�������ل�������م���������������س�������ت�������ث�������م�������ري�������ن

ال������م������ح��������������������������������������������������������������اك��������������������م اإدارة  105اإع�����������������������������������������������������ان��������������������������������������������������������������������������������ات 

ال������������ق������������ا�������������س������������ري������������ن اأم��������������������������������������������������وال  اإدارة  206اإع�����������������������������ان�����������������������������ات 
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اأمر ملكي رقم )28( ل�سنة 2012 

بتعديل بع�ض اأحكام الأمر الملكي

 رقم )46( ل�سنة 2009 باإن�ساء الموؤ�س�سة

 الوطنية لحقوق الإن�سان

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر الملكي رقم )46( ل�شنة 2009 باإن�شاء الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان،

وعلى الأمر الملكي رقم )16( ل�شنة 2010 بتعيين اأع�شاء الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان،

وعلى الأمر الملكي رقم )2( ل�شنة 2011 بتعيين اأمين عام للموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان،

اأمرنا بالآتي:

المادة الأولى

رقم  الملكي  الأمر  والتا�شعة من  الثانية  الفقرة  وال�شاد�شة  الثانية  المواد  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

)46( ل�شنة 2009 باإن�شاء الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان الن�شو�س الآتية:

مادة ثانية:

اأ- ت�شكل الموؤ�ش�شة من عدد ليزيد على خم�شة ع�شر ع�شوًا بمن فيهم رئي�س الموؤ�ش�شة ونائبه 

الجهات  بين  مــن  اختيارهم  يتم  والــنــزاهــة،  بالكفاءة  لها  الم�شهود  ال�شخ�شيات  مــن 

الجتماعية  والهيئات  والنقابات  المدني،  المجتمع  ومنظمات  والأكاديمية  ال�شت�شارية 

والقت�شادية والمهنية، وال�شخ�شيات المهتمة بم�شائل حقوق الإن�شان، على اأن يراعى فيها 

تمثيل المراأة والأقليات ب�شكل منا�شب.

للتجديد مرة واحدة  قابلة  �شنوات  اأربع  لمدة  الموؤ�ش�شة  اأع�شاء  بتعيين  اأمر ملكي  ب - ي�شدر 

لمدة مماثلة.

اأكبر الأع�شاء الحا�شرين �شنًا لينتخبوا  اأول اجتماع لهم برئا�شة  الموؤ�ش�شة  اأع�شاء  ج - يعقد 

محل  الرئي�س  نائب  ويحل  تعيينهم،  مدة  لمثل  للرئي�س،  ونائبًا  للموؤ�ش�شة  رئي�شًا  بينهم  من 

الرئي�س في مبا�شرة جميع اخت�شا�شاته في حالة غيابه اأو قيام مانع لديه، ويبا�شر الرئي�س 

ونائبه واأع�شاء الموؤ�ش�شة مهامهم ب�شفتهم ال�شخ�شية.

الأداة  بــذات  اآخــر  ع�شو  محله  يحل  �شبب،  لأي  الموؤ�ش�شة،  اأع�شاء  اأحــد  مكان  خال  اإذا  د- 

والطريقة المن�شو�س عليها في البنود ال�شابقة، ويكمل الع�شو الجديد مدة �شلفه.
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هـ - ل يعقى ع�شو الموؤ�ش�شة من من�شبه قبل انتهاء مدة ع�شويته اإل بموجب اأمر ملكي، وذلك 

قيامه  يوؤثر في  اآخر  �شبب  لأي  بها  القيام  اأو عجزه عن  بواجبات من�شبه  اإخالله  في حالة 

بهذه الواجبات اأو ينال من الثقة في �شخ�شيته واإعتباره.

و - تحدد مكافاأة رئي�س الموؤ�ش�شة ونائبه واأع�شاء الموؤ�ش�شة بموجب اأمر ملكي.

مادة �ساد�سة )الفقرة الثانية(

رئي�س  بينهم  يكون من  اأن  على  اأع�شائها  اأغلبية  بح�شور  الموؤ�ش�شة �شحيحًا  اجتماع  ويكون 

الموؤ�ش�شة اأو نائبه، وت�شدر قراراتها باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين، وعند الت�شاوي ُيرجح الجانب 

الذي منه رئي�س الجتماع.

مادة تا�سعة:

اأغلبية  موافقة  على  بناًء  الموؤ�ش�شة  رئي�س  من  قرار  للموؤ�ش�شة  العام  الأمين  بتعيين  ي�شدر 

اأع�شائها، وي�شترط في المر�شح ل�شغل من�شب الأمين العام ذات ال�شروط وال�شفات المطلوبة 

في اأع�شاء الموؤ�ش�شة.

المادة الثانية

باإن�شاء  الثالثة من الأمر الملكي رقم )46( ل�شنة 2009  البند )اأ( و )ل( من المادة  ُيلغى 

الموؤ�ش�شة الوطنية لحقوق الإن�شان، كما ُيلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا الأمر.

المادة الثالثة

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 24 �شــــــــوال 1433هـ

الموافق: 11 �شبتمبر 2012م
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مر�سوم رقم )62( ل�سنة 2012

بتعيين اأمين عام للمحكمة الد�ستورية

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

بعد الطالع على الد�شتور،

المعدل  الد�شتورية،  المحكمة  باإن�شاء   2002 ل�شنة   )27( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

بالمر�شوم بقانون رقم)38( ل�شنة 2012، 

وعلى الأمر الملكي رقم )23( ل�شنة 2010 بتعيينات ق�شائية،

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

المادة الأولى

     ُيعين ال�شيد �شعيد عبداهلل محمد الحميدي اأمينًا عامًا للمحكمة الد�شتورية.

المادة الثانية

ُيعمل بهذا المر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين 

حمد بن عي�سى اآل خليفة   

رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريــــخ: 24 �شــوال 1433هـ                 

الموافق: 11 �شبتمبر 2012م 
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مر�سوم رقم )63( ل�سنة 2012

بندب وكيل للوزارة وتعيين وكيل م�ساعد

في وزارة العدل وال�سئون الإ�سامية والأوقاف

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010،

وعلى الأمر الملكي رقم )23( ل�شنة 2010 بتعيينات ق�شائية،

وعلى المر�شوم رقم )41( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة العدل ،

وعلى المر�شوم رقم )45( ل�شنة 2007 بتعيين وكيل للوزارة وندب وتعيين وكيلين م�شاعدين 

في وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية،

وعلى القرار رقم )27( ل�شنة 2007 بتعيين مدراء في وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية،

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

المادة الأولى

العليا  ال�شتئناف  محكمة  وكيل  عجاجي  علي  علي  ح�شن  خالد  القا�شي  الوقت  كل  ُيندب 

المدنية، وكياًل للوزارة ل�شئون العدل.

المادة الثانية

ُتعين ال�شيدة اإيمان محمد ال�شعد وكياًل م�شاعدًا ل�شئون المحاكم والتوثيق.

المادة الثالثة

تاريخ  من  به  وُيعمل  المر�شوم،  هذا  تنفيذ  والأوقــاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  على 

�شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 24 �شـــــــــوال 1433هـ

الموافق: 11 �شبتمبر 2012م
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مر�سوم رقم )64( ل�سنة 2012 

بتعيين مدير عام في ديوان الخدمة المدنية

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى المر�شوم رقم )49( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية،

وعلى القرار رقم )33( ل�شنة 2008 بتعيين مدراء ومدراء بالوكالة في ديوان الخدمة المدنية،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

المادة الأولى

ُيعين ال�شيد اأحمد يو�شف عبدالرحيم مديرًا عامًا لتنمية الموارد الب�شرية والأداء في ديوان 

الخدمة المدنية.

المادة الثانية

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا المر�شوم، وُيعمل به من 

تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 24 �شــــــــوال 1433هـ

الموافق: 11 �شبتمبر 2012م
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مر�سوم رقم )66( ل�سنة 2012  

بتنظيم وزارة �سئون حقوق الإن�سان 

وبتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم رقم )60( ل�سنة 2011

باإعادة ت�سمية وتنظيم وزارة التنمية الجتماعية 

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى المر�شوم الملكي رقم )59( ل�شنة 2010 بت�شكيل الوزارة،

وعلى المر�شوم رقم )60( ل�شنة 2011 باإعادة ت�شمية وتنظيم وزارة التنمية الجتماعية،

وعلى المر�شوم الملكي رقم )40( ل�شنة 2012 بتعيينات وزارية،

والتنمية  الإن�شان  حقوق  وزارة  ت�شمية  بــاإعــادة   2012 ل�شنة   )51( رقــم  المر�شوم  وعلى 

الجتماعية،

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

مادة )1(

يكون تنظيم وزارة �شئون حقوق الإن�شان على النحو الآتي:

اأوًل: وزير �شئون حقوق الإن�شان ويتبعه:

-  وكيل الوزارة ل�شئون حقوق الإن�شان.

ثانيًا: وكيل الوزارة ل�شئون حقوق الإن�شان ويتبعه:

1- الوكيل الم�شاعد للتن�شيق والمتابعة ل�شئون حقوق الإن�شان.

2- اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

ثالثًا: الوكيل الم�شاعد للتن�شيق والمتابعة ل�شئون حقوق الإن�شان ويتبعه:

1- اإدارة التن�شيق والمتابعة.

2- اإدارة ال�شئون القانونية والتفاقيات.

3- اإدارة الر�شد والبحوث والترجمة.
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مادة )2(

ذات  )ثانيًا( من  الفقرة  ُتلغى  وكذا  الثانية  المادة  من  )اأوًل(  الفقرة  من  البند )1(  ُيلغى 

التنمية الجتماعية  باإعادة ت�شمية وتنظيم وزارة  المادة من المر�شوم رقم )60( ل�شنة 2011 

وُيعاد ترتيب باقي بنود وفقرات المادة ، كما ُيلغى كل حكم يتعار�س مع اأحكام هذا المر�شوم.

مادة )3(

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا المر�شوم، وُيعمل 

به اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 24 �شوال 1433هـ

الموافق: 11 �شبتمبر 2012م 
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مر�سوم رقم )67( ل�سنة 2012 

بتعيين مفت�ض عام في جهاز الأمن الوطني

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى المر�شوم رقم )14( ل�شنة 2002 باإن�شاء جهاز الأمن الوطني ، وتعديالته،

وعلى المر�شوم رقم )28( ل�شنة 2012 ب�شاأن مكتب م�شتقل للمفت�س العام ومكتب المعايير 

المهنية في جهاز الأمن الوطني،

وعلى الأمر الملكي رقم )23( ل�شنة 2010 بتعيينات ق�شائية، 

وبعد تر�شيح رئي�س جهاز الأمن الوطني،

وبناء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

 

ر�سمنا بالآتي:

المادة الأولى

بدرجة  الوطني  الأمن  بجهاز  عامًا  مفت�شًا  الرميحي  عبداهلل  را�شد  محمد  القا�شي  ُيعين 

وكيل وزارة، وذلك لمدة خم�س �شنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى.

المادة الثانية

في  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  المر�شوم،  هذا  تنفيذ  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  على 

الجريدة الر�شمية.

                                                                               ملك مملكة البحرين

                                                                                      حمد بن عي�سى اآل خليفة

نائب رئي�ض مجل�ض الوزراء

محمد بن مبارك اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريخ: 24 �شـــــــــوال 1433هـ

الموافق: 11 �شبتمبر 2012م
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مجل�ض الوزراء

قرار رقم )54( ل�سنة 2012

بتعيين مدير 

في ديوان �ساحب ال�سمو الملكي رئي�ض مجل�ض الوزراء

 

رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010 

ولئحته التنفيذية،

الــوزراء،  مجلـ�س  رئيـ�س  ديــوان  تنظيم  باإعادة   2006 ل�شنة   )46( رقم  المر�شـوم  وعلى 

المعدل بالمر�شوم رقم )52( ل�شنة 2006،

وعلى القرار رقم )101( ل�شنة 2011 بتعيين مدير بالوكالة في ديوان �شاحب ال�شمو الملكي 

رئي�س مجل�س الوزراء،

قرر الآتي :

المادة الأولى

ُتعين ال�شيدة خولة عبدالرحيم عبدالرحمن هزيم مديرًا لإدارة اللتما�شات والتظلمات في 

ديوان �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س مجل�س الوزراء.

المادة الثانية

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره ، وُين�شر في الجريدة الر�شمية .

           رئي�ض مجل�ض الوزراء                                                                  

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 17 �شوال 1433هـ

الموافــــــــق: 4 �شـبتمبر 2012م
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مجل�ض الوزراء

قرار رقم )55( ل�سنة 2012

بتعديل المادة )1(  من القرار رقم )28( ل�سنة 2006 

ب�ساأن اإن�ساء وت�سكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث

نائب رئي�س مجل�س الوزراء:

بعد الطالع على المر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث 

المعدل بالقرار رقم )56( ل�شنة 2011،

وبناًء على عر�س وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى 

ُي�شاف بنٌد جديٌد برقم )11( اإلى المادة )1( من القرار رقم )28( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإن�شاء 

وت�شكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث المعدل بالقرار رقم )56( ل�شنة 2011، ن�شه الآتي:

11- المن�شق العام للمحافظات بوزارة الداخلية.

المادة الثانية

وُين�شر  �شـــــدوره،  تاريـــــخ  من  به  وُيعمــــــل  القـــــرار،  هـــــذا  تنفيـــــذ  الداخليـــــــة  وزير  على 

في الجــــريـــدة الر�شـــــــــمية.

نائب رئي�ض مجل�ض الوزراء

محمد بن مبارك اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شــوال 1433هـ

المـوافــــــــق: 12 �شبتمبر 2012م
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م�سرف البحرين المركزي

اإعان رقم )40( ل�سنة 2012

ب�ساأن الطلب المقدم من 

بيت ادارة المال �ض.م.ب )مقفلة( 

وكابيف�ست �ض.م.ب )مقفلة( بتحويل 

كافة الأعمال الم�سرفية 

اإلى بنك اإياف �ض.م.ب )مقفلة(

المالية  والموؤ�ش�شات  المركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من   )66( المادة  باأحكام  عماًل 

طلب  ت�شُلم  عن  المركزي  البحرين  م�شرف  يعلن   ،2006 ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر 

الح�شول  المال �س.م.ب )مقفلة( وكابيف�شت �س.م.ب )مقفلة( بغر�س  ادارة  بيت  مقدم من 

اإيالف  بنك  اإلى  الم�شرفية  الأعمال  كافة  بتحويل  المركزي  البحرين  م�شرف  موافقة  على 

�س.م.ب )مقفلة(.

بكار  ال�شيد  مراجعة  يرجى  المذكور،  بالطلب  المتعلقة  الأعمال  تفا�شيل  على  لالطالع 

ال�شاكن ممثل بيت ادارة المال �س.م.ب )مقفلة(  اأو ال�شيد عمر حيدر ممثل كابيف�شت �س.م.ب 

)مقفلة(  على العناوين التالية: 

- بيت ادارة المال �س.م.ب )مقفلة(: الطابق الثامن، البرج الغربي، مركز التجارة العالمي، 

�س.ب 1001، المنامة – مملكة البحرين.

- كابيف�شت �س.م.ب )مقفلة(: الطابق ال�شاد�س، برج الزامل، �س.ب 5571، المنامة – مملكة 

البحرين. 

اإلى  اأن يتقدم باعترا�شه  اأ�شحاب ال�شاأن على الطلب المذكور  فعلى من لديه اعترا�س من 

 ،27 �س.ب  على  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  خالل  المركزي  البحرين  م�شرف 

المنامة – مملكة البحرين اأو فاك�س 17537554 )973+(.
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وزارة  ال�سناعة والتجارة

مركز البحرين للم�ستثمرين

اإعان رقم )396( ل�سنة 2012

ب�ساأن تحويل �سركة ال�سخ�ض الواحد

اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

المالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

الم�شجلة  اأحمد  جا�شم  م�شطفى  ال�شيد  في�شل  لمالكها  �س.�س.و  للمقاولت  الفر�شان  ل�شركة 

اإلى  بفرعيها  المذكورة  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تحويل  طالبين   27930 رقم  القيد  بموجب 

في�شل  اأحمد  ال�شيد  ديــنــار،واإدخــال   20000 قــدره  براأ�شمال  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة 

لحام  وور�شة  ثالثة(  بناء )درجة  ن�شاط: مقاولت  لمزاولة  بال  �شريكًا  اأحمد  م�شطفى جا�شم 

�شوف  كما  ولوازمهم  الجرارة  وال�شتائر  وال�شتائر  المظالت  وعمل  )�شغيرة(  وفبركة  وحدادة 

اإلى �شتيل  يتم تغير ال�شم التجاري للفرع الثاني  �شركة ميتال فاب للحداده واللحام �س.�س.و 

فاب للمظالت ذ.م.م.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

الموؤيدة والمبررة لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها �شتون يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعان رقم )397( ل�سنة 2012

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية 

�سركة اندو اأراب ذ.م.م

ال�شادة/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

الم�شجلة  ذ.م.م   اأراب  انــدو  �شركة  عن  بالنيابة  كون�شلتن�شي   بزنز  فيجن  المحامي  مكتب 

قانون  لأحكام  وفقًا  ال�شركة،  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا    57000 رقم   القيد  بموجب 

ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعيين ال�شيدة/ رحومان 

بيف عبد الأجيز كم�شفية لل�شركة.

اأق�شاها  مدة  خالل  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيدة لالعترا�س.
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اإعان رقم )398( ل�سنة 2012

ب�ساأن تحويل موؤ�س�سة فردية

اإلى  �سركة ذات م�سئولية محدودة

مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

يو�شف  لمقاولت  عن المالك  نيابة  للتدقيق(  الخليج  )عبدالعال  ثورنتون  جرانت  ال�شادة/ 

اإلى  القيد رقم 2169 طالبًا تحويلها  الم�شجلة بموجب  الكريم )موؤ�ش�شة فردية(  عبداهلل عبد 

ن�شاط  تمار�س  التي  بحريني  دينار   20000 قــدره  براأ�شمال  محدودة   م�شئولية  ذات  �شركة 

)مقفلة(  �ــس.م.ب  القاب�شة  لال�شتثمار  جي  اآر  �شركة  واإدخــال  ثالثة(  درجة  بناء  )مقاولت 

وال�شيد/ ر�شاد يو�شف عبدالكريم جناحي )البحريني الجن�شية( �شركاء في ال�شركة.

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

تاريخ  من  يومــــًا  ع�شــــر  خم�شـــة  اأق�شــــاهـــــا  مــــدة  خـــــالل  لالعـــترا�س  والمبررة  المــــوؤيدة 

ن�شــــر هــــذا الإعـــــــالن

اإعان رقم)399( ل�سنة 2012

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة  

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

رقم   قيد  تحت  اأجنبية(  الم�شجلة  ل�شركة  فــرع  ليمتد)  انف�شتمنت  تكنولوجي  هـــواوي 

64103 بخ�شو�س ت�شفية ال�شركة طالبًة اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية 

وفقًا لإحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 .

اأق�شاها  مدة  خالل  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن م�شفوعًا بالم�شتندات  الموؤيدة لهذا العترا�س.
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اإعان رقم )400( ل�سنة 2012

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة

 ذات م�سئولية محدودة و تحويلها اإلى موؤ�س�سة فردية

 / اإليه  ال�شيد  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م  بلو�س  مجموعة   / ال�شادة  عن  نيابة  بلو�س  محمد  عثمان 

اإلى موؤ�ش�شة فردية با�شم  32295 طالبًا ت�شفية ال�شركة المذكورة ت�شفية اختيارية و تحويلها 

ال�شيدة  بدرية محمد �شعيد وتحت ا�شم تجاري )مجموعة بلو�س( وفقًا لأحكام قانون ال�شركات 

التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.        

بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  اأق�شاها  مــدة  خــالل  لالعترا�س  والمبررة  الموؤيدة 

الإعالن.

اإعان رقم )401( ل�سنة2012  

ب�ساأن اإ�سهار انتهاء اأعمال ت�سفية

�سركة م�ساهمة بحرينية )مقفلة(

ال�شادة/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

�شوريا  البحرين  �شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  للتدقيق(  )الخليج  العال  عبد  ثورنتون  جرانت 

اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  74401،طالبين  قيدرقم  تحت  )مقفلة(،الم�شجلة  �ــس.م.ب  القاب�شة 

قانون  لأحكام  ،وفقًا  التجاري  ال�شجل  من  قيدها  و�شطب  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية 

ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.        

فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور خالل مدة اأق�شاها خم�شة 

ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعان رقم) 402( ل�سنة 2012

تحويل موؤ�س�سة اإلى �سركة ذات م�سئولية محدودة

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

لال�شت�شارات ذ.م.م. نيابة عن موؤ�ش�شة حلويات مروج المحرق لمالكها المتوفى اإبراهيم جا�شم 

اإلى  فروعها  بجميع  الموؤ�ش�شة  تحويل  طالبًة   2029 رقم  قيد  تحت  الم�شجلة  الجا�شم  اإبراهيم 

�شركة ذات م�شئولية محدودة با�شم الورثة ال�شرعيين.

اأق�شاها  مدة  خالل  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شرهذا الإعالن.
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اإعان رقم )403( ل�سنة 2012

ب�ساأن تحويل موؤ�س�سة اإلى �سركة

 ذات م�سئولية محدودة

مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

نيابة عن موؤ�ش�شة فاطمة فوتوغرافي لمالكها فرا�س في�شل  اإبراهيم الجندي  ناديه  المحامية 

ال�شخ�س  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  تحويل  طالبًا   54964 رقم  قيد  تحت  الم�شجلة  الخور  �شالح 

الواحد با�شمه.

اأق�شاها  مدة  خالل  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 

خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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ملخ�ض عق��د

�سركة �سينرجيك�ض مينا لا�ست�سارات ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة �شينرجيك�س مينا لال�شت�شارات ذ.م.م  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/17 رقم القي��د: 81662  

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

الم�شاريع  في  والم�شاركة  التقنية  وتطوير  اأعمال  واإدارة  اإدارة  م�شت�شارو  ال�سركة:   اأغ��را���ض 

ال�شناعية.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

البحرية               المنامة/الواجهة    4626 طريق        1398 مبنى       1145 �شقة  ال�سركة:   عنوان 

مجمع 346          هاتف: 17534342 و17532101  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)�شعودي الجن�شية( 1-  عبداهلل محمد محمد ال�شبياني          

عدد الح�ش�س )56(      قيمة الح�شة )50(     اإجمالي الح�ش�س )2800(   الن�شبة )٪14(

2-  جون بول داير                 )اأمريكي الجن�شية(

عدد الح�ش�س )140(    قيمة الح�شة )50(     اإجمالي الح�ش�س )7000(     الن�شبة )٪35(

3-  عبداهلل �شعد محمد ال�شويان               )�شعودي الجن�شية(

عدد الح�ش�س )204(    قيمة الح�شة )50(     اإجمالي الح�ش�س )10200(   الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

1-  عبداهلل محمد محمد ال�شبياني         )�شعودي الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  جون بول داير                               )اأمريكي الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

3-  عبداهلل �شعد محمد ال�شويان        )�شعودي الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-  عبداهلل محمد محمد ال�شبياني         )�شعودي الجن�شية(                                 مدير               

2-  عبداهلل �شعد محمد ال�شويان             )�شعودي الجن�شية(         رئي�س مجل�س المديرين

3-  جون بول داير      )اأمريكي الجن�شية(                                   مدير
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ملخ�ض عق��د

�سركة وحدة اإبتكار ال�ست�سارية ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة وحدة اإبتكار ال�شت�شارية ذ.م.م  

رقم القي��د: 74027  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2010/2/4

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  ا�شتيراد وت�شدير وبيع قطع غيار الآليات الثقيلة وتقديم الم�شورة والمعلومات 

للموؤ�ش�شات التجارية وتقديم خدمات ا�شت�شارية �شناعية وتوفير المعلومات رتقديم الم�شورة الفنية 

والتقنية واإجراء الدرا�شات.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر21   

عنوان ال�سركة:  �شقة 1910     مبنى 2504      طريق 2832  ال�شيف              مجمع 428          

هاتف: 36663995  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)بريطاني الجن�شية( 1-  كر�شتوفر جو�شيف با�شتن          

عدد الح�ش�س )70( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )7000(   الن�شبة )30ر٪33(

)بحرينية الجن�شية( 2-  �شركة مجموعة اإبتكار القاب�شة  

عدد الح�ش�س )140( قيمة الح�شة )100(  اإجمالي الح�ش�س )14000( الن�شبة )70ر٪66(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

1-  ح�شين ح�شن محمد العلي                 )بحريني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  اأحمد �شالح مال اأحمد النعيمي          )بحريني الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )منفرد( 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-  اأحمد �شالح مال اأحمد النعيمي            )بحريني الجن�شية(                                                

2-  ح�شين ح�شن محمد العلي                      )بحريني الجن�شية(



22
العدد: 3069 - الخميس 13 سبتمبر 2012

ملخ�ض عق��د

�سركة ركن �سام للتجارة ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ركن �شام للتجارة ذ.م.م  

رقم القي��د: 81658  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/17

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  ا�شتيراد وت�شدير وبيع المالب�س الجاهزة وا�شتيراد وت�شدير وبيع ال�شبحات 

ذلك  في  بما  الجلدية  المنتجات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  والك�ش�شوارات  الف�شية  والم�شوغات 

والزينة  الزخرفة  واأدوات  الأطفال  األعاب  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  اليدوية  وال�شنط  الأحذية 

للمنا�شبات وبيع م�شتح�شرات التجميل.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  مبنى 1118      طريق 615  و�شط المنامة              مجمع 306          

هاتف: 39166605 و1700000  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)يمني الجن�شية( 1-  كامل ح�شين العولقي          

عدد الح�ش�س )98(    قيمة الح�شة )100(     اإجمالي الح�ش�س )9800(     الن�شبة )٪49(

)بحرينية الجن�شية( 2-  فريدة محمد عبداهلل البلو�شي 

عدد الح�ش�س )102(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10200(  الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

  كامل ح�شين العولقي                               )يمني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1- فريدة محمد عبداهلل البلو�شي  )بحرينية الجن�شية(                                                

2-  كامل ح�شين العولقي                         )يمني الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة الوراقون جاليري ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة الوراقون ذ.م.م  

رقم القي��د: 81649  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/14

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  ا�شتيراد وت�شدير وبيع ال�شور والتحف وال�شناعات اليدوية.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 23   مبنى 928      طريق 431  جنو�شان              مجمع 504          

هاتف: 17592598 و39464202  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)بحريني الجن�شية( 1-  اإبراهيم عبدعلي خليل بوح�شن          

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10000(     الن�شبة )٪50(

)بحريني الجن�شية( 2-  محمد عبدعلي خليل بوح�شن  

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10000(     الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

  محمد عبدعلي خليل بوح�شن              )بحريني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1- محمد عبدعلي خليل بوح�شن              )بحريني الجن�شية(                                                

2-  اإبراهيم عبدعلي خليل بوح�شن               )بحريني الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة اأورجن لا�ست�سارات ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اأورجن لال�شت�شارات  ذ.م.م  

رقم القي��د: 40327  

تاريخ التاأ�سي�ض: 1998/3/22

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

التجارية وم�شت�شارو  الموؤتمرات وت�شميم العالنات  واإقامة  الندوات  تنظيم  ال�سركة:   اأغرا�ض 

اإدارة اأعمال.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 110     مبنى 743       طريق 831             �شناب�س              مجمع 408          

هاتف: 17535828  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)نيجيري الجن�شية(           Michael Adewumi Oke  -1

عدد الح�ش�س )80(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )8000(     الن�شبة )٪40(

)بحريني الجن�شية( 2-  اأحمد محمد عبداهلل البناء  

عدد الح�ش�س )120( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )12000(     الن�شبة )٪60(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

Michael Adewumi Oke  -1                )نيجيري الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  اأحمد محمد عبداهلل البناء             )بحريني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-  اأحمد محمد عبداهلل البناء             )بحريني الجن�شية(                                                

Michael Adewumi Oke  -2                )نيجيري الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة الموؤيد جيمبرز كوربوريت �سلو�سنز ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة الموؤيد جيمبرز كوربوريت �شلو�شنز  ذ.م.م  

رقم القي��د: 81784  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/27

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  تح�شيل الديون.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 54     مبنى 419       طريق 1705   المنطقة الدبلوما�شية    مجمع 317          

هاتف: 17100000 و36722711  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)بحرينية الجن�شية( 1-  الموؤيد القاب�شة ذ.م.م            

عدد الح�ش�س )40(     قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )2000(     الن�شبة )٪10(

)بحرينية الجن�شية( 2-  �شركة الموؤيد جيمبرز لال�شت�شارات ذ.م.م  

عدد الح�ش�س )360( قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )18000(       الن�شبة )٪90(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

  اأيمن توفيق عبدالرحمن الموؤيد             )بحريني الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

      اأيمن توفيق عبدالرحمن الموؤيد             )بحريني الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة اأفاتار للمجوهرات ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اأفاتار للمجوهرات  ذ.م.م  

رقم القي��د: 81782  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/27

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  ا�شتيراد وت�شدير وبيع  المجوهرات واللوؤلوؤ.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 183     مبنى 203       طريق 383   و�شط المنامة    مجمع 304          

هاتف: 33933997  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)هندي الجن�شية(             Sajivan Puthiya Veettil  -1

عدد الح�ش�س )98(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )9800(     الن�شبة )٪49(

)بحريني الجن�شية( 2-  عمار مختار حاجي اأحمدي  

عدد الح�ش�س )102( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10200(     الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

  عمار مختار حاجي اأحمدي                 )بحريني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Managing Director                )عمار مختار حاجي اأحمدي                 )بحريني الجن�شية     
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ملخ�ض عق��د

�سركة الو�سام الذهبي للتجارة ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة الو�شام الذهبي للتجارة  ذ.م.م  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/27 رقم القي��د: 81776  

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  بيع م�شتح�شرات التجميل وا�شتيراد وت�شدير وبيع المالب�س الجاهزة وا�شتيراد 

وت�شدير وبيع اأقم�شة ومن�شوجات وا�شتيراد وت�شدير وبيع ال�شور والتحف وال�شناعات اليدوية.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  مبنى 1169       طريق 2113   المنامة/الق�شيبية    مجمع 321          

هاتف: 36332230 و33514877  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

1-  كامل محمد عبده غالب               )يمني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )48(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )4800(     الن�شبة )٪24(

2-  عبداهلل اأحمد بجا�س ردمان      )يمني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )50(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )5000(     الن�شبة )٪25(

)بحريني الجن�شية( 3-  و�شام عبداهلل يو�شف يتيم  

عدد الح�ش�س )102( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10200(     الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

  عبداهلل اأحمد بجا�س ردمان                   )يمني الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

 1-  و�شام عبداهلل يو�شف يتيم                   )بحريني الجن�شية(          ع�شو مجل�س المديرين

2-  كامل محمد عبده غالب                )يمني الجن�شية(              ع�شو مجل�س المديرين

3-  عبداهلل اأحمد بجا�س ردمان        )يمني الجن�شية(             رئي�س مجل�س المديرين
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ملخ�ض عق��د

�سركة ال�سهامة الأزرق لبيع ال�سيارات ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ال�شهامة الأزرق لبيع ال�شيارات  ذ.م.م  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/26 رقم القي��د: 81769  

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  ا�شتيراد وت�شدير وبيع ال�شيارات والبا�شات واللوريات والأليات الثقيلة وقطع 

غيارها.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 21    مبنى 626       طريق 1807   المنامة/الحورة    مجمع 318          

هاتف: 17555512 و17555521  

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

1-  �شالح الم�شي محمد اأزرق   )�شوداني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )98(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )9800(     الن�شبة )٪49(

)بحريني الجن�شية( 2-  محمد جا�شم اأحمد الوافي  

عدد الح�ش�س )102( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10200(     الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

1-  �شالح الم�شي محمد اأزرق             )�شوداني الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  محمد جا�شم اأحمد الوافي            )بحريني الجن�شية(           م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

 1-  محمد جا�شم اأحمد الوافي                  )بحريني الجن�شية(          ع�شو مجل�س المديرين

2-  �شالح الم�شي محمد اأزرق       )�شوداني الجن�شية(              
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ملخ�ض عق��د

�سركة ربيت للمقاولت ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ربيت للمقاولت  ذ.م.م  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/26 رقم القي��د: 81765  

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  مقاولت بناء درجة ثالثة.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 2    مبنى 117       طريق 77   جدعلي    مجمع 721           

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)بحرينية الجن�شية( 1-  وفاء زريف حمود ال�شالم    

عدد الح�ش�س )100(     قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )5000(     الن�شبة )٪25(

)بحريني الجن�شية( 2-  م�شلح عبود خلف العنزي  

عدد الح�ش�س )300( قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )15000(     الن�شبة )٪75(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

    م�شلح عبود خلف العنزي                )بحريني الجن�شية(               م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

    م�شلح عبود خلف العنزي                )بحريني الجن�شية(       
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ملخ�ض عق��د

�سركة هارف�ست 

ل�ستيراد وت�سدير المحروقات ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة هارف�شت ل�شتيراد وت�شدير المحروقات  ذ.م.م  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/25 رقم القي��د: 81758  

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  ا�شتيراد وت�شدير وبيع المحروقات )الفحم وغيره(.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 13    مبنى 728       طريق 821   �شتره/واديان    مجمع 608

هاتف: 33416333           

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)م�شرية الجن�شية( 1-  بو�شي محمد ال�شيد الخولني    

عدد الح�ش�س )98(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )9800(     الن�شبة )٪49(

)بحرينية الجن�شية( 2-  مهناز رحمة اأكبر رجب  

عدد الح�ش�س )102( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10200(     الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

   بو�شي محمد ال�شيد الخولني             )م�شرية الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)بحرينية الجن�شية(               ع�شو مجل�س المديرين     1-  مهناز رحمة اأكبر رجب  

)م�شرية الجن�شية(               رئي�س مجل�س المديرين   2-  بو�شي محمد ال�شيد الخولني  
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ملخ�ض عق��د

�سركة مميز للو�ساطة الدولية ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة مميز للو�شاطة الدولية  ذ.م.م  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/25 رقم القي��د: 81753  

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  الو�شاطة الدولية لل�شراء والبيع لمختلف ال�شلع.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 1914    مبنى 2504       طريق 2832   ال�شيف    مجمع 428

�س.ب: 11770            فاك�س: 17291195  هاتف: 17295455 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)بريطاني الجن�شية( 1-  دومينيك جيم�س اأومالي    

عدد الح�ش�س )10(     قيمة الح�شة )100(      اإجمالي الح�ش�س )1000(     الن�شبة )٪5(

)بريطاني الجن�شية(   Steven Richard Yeardley  -2

عدد الح�ش�س )90(     قيمة الح�شة )100(      اإجمالي الح�ش�س )9000(   الن�شبة )٪45(

)بريطاني الجن�شية( 3-  بول األن وايتهر�شت    

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10000(     الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

1-  دومينيك جيم�س اأومالي                 )بريطاني الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  بول األن وايتهر�شت                        )بريطاني الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

Steven Richard Yeardley  -3              )بريطاني الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-  دومينيك جيم�س اأومالي                   )بريطاني الجن�شية(               

Steven Richard Yeardley  -2               )بريطاني الجن�شية(

    Director                                )3-  بول األن وايتهر�شت                          )بريطاني الجن�شية
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ملخ�ض عق��د

�سركة اأورينت اأند مينا للعقارات ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اأورينت اأند مينا للعقارات  ذ.م.م  

رقم القي��د: 81751  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/25

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  �شركة اخت�شا�شية لخدمات متنوعة م�شمولة بعقد ال�شركة ومكتب لخدمات 

التقنية  وتطوير  العقارية  بالتنمية  المرتبطة  والدرا�شات  المعلومات  وتوفير  التجارية  النعلومات 

والم�شاركة في الم�شاريع ال�شناعية.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 338    مبنى 44       طريق 50   جدحف�س    مجمع 426

هاتف: 17213123 و39656555            

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)بريطاني الجن�شية(       Paul Gill  -1

عدد الح�ش�س )200(  قيمة الح�شة )50(      اإجمالي الح�ش�س )10000(    الن�شبة )٪50(

)كندي الجن�شية(  Jennifer Anne Downey Gill  -2

عدد الح�ش�س )200(  قيمة الح�شة )50(      اإجمالي الح�ش�س )10000(    الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

Jennifer Anne Downey Gill  -1      )كندي الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

Paul Gill  -2                                            )بريطاني الجن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Paul Gill  -1                                            )بريطاني الجن�شية(               

Jennifer Anne Downey Gill  -2         )كندي الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة اإم اآي كي ل�ست�سارات الأعمال ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اإم اآي كي ل�شت�شارات الأعمال  ذ.م.م  

رقم القي��د: 81750  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/25

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

للمكاتب  كو�شطاء  والعمل  الكمبيوتر  وبرامج  اأجهزة  مجال  في  ا�شت�شارات  ال�سركة:   اأغ��را���ض 

ال�شت�شارية المتخ�ش�شة وم�شت�شارو اإدارة  واإدارة اأعمال.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر50   

عنوان ال�سركة:  �شقة 212    مبنى 125      طريق 1702   المنطقة الدبلوما�شية    مجمع 317

هاتف: 33223888            

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)باك�شتاني الجن�شية(       Kausar Ali  -1

عدد الح�ش�س )200(  قيمة الح�شة )50(      اإجمالي الح�ش�س )10000(    الن�شبة )٪20(

)هندي الجن�شية(      Vetriselvam Durairajan  -2

عدد الح�ش�س )200(  قيمة الح�شة )50(      اإجمالي الح�ش�س )10000(    الن�شبة )٪20(

Mudassir Ali Kausar ali  -2              )باك�شتاني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )600(  قيمة الح�شة )50(      اإجمالي الح�ش�س )30000(    الن�شبة )٪60(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

Kausar Ali  -1               )باك�شتاني الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

Mudassir Ali Kausar ali  -2              )باك�شتاني الجن�شية(            م�شتوى التوقيع )منفرد(

Vetriselvam Durairajan  -3               )هندي الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Kausar Ali  -1               )باك�شتاني الجن�شية(               

)هندي الجن�شية(     Vetriselvam Durairajan  -2

Mudassir Ali Kausar ali  -3              )باك�شتاني الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة ترونيك لا�ست�سارات ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ترونيك لال�شت�شارات  ذ.م.م  

رقم القي��د: 81741  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/25

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 342            مبنى 44             طريق 50           مجمع 426

هاتف: 36960099 و17535376            

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)رو�شيا التحادية( 1-  فيا�ش�شالف كوميروف      

عدد الح�ش�س )80(    قيمة الح�شة )100(      اإجمالي الح�ش�س )8000(    الن�شبة )٪40(

)رو�شيا التحادية( 2-  اأيغور كو�شيرافي                

عدد الح�ش�س )120(  قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )12000(    الن�شبة )٪60(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

      اأيغور كو�شيرافي               )رو�شيا التحادية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-  اأيغور كو�شيرافي             )رو�شيا التحادية(              رئي�س مجل�س المديرين               

)رو�شيا التحادية(            ع�شو مجل�س المديرين 2-  فيا�ش�شالف كوميروف    
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ملخ�ض عق��د

�سركة الرحاب لاأ�سهم وال�سندات  ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة الرحاب لالأ�شهم وال�شندات  ذ.م.م  

رقم القي��د: 81735  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/25

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  بيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 8            مبنى 75 ي             طريق 32        مجمع 1032

هاتف: 39934760 و39424746            

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)يمني الجن�شية( 1-  اأحمد عبدالرحمن اأحمد بانافع    

عدد الح�ش�س )100(  قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10000(    الن�شبة )٪50(

)يمني الجن�شية( 2-  عبدالرحمن محمد علي بانافع  

عدد الح�ش�س )100(  قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10000(    الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

1-  اأحمد عبدالرحمن اأحمد بانافع          )يمني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  عبدالرحمن محمد علي بانافع         )يمني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1- عبدالرحمن محمد علي بانافع             )يمني الجن�شية(               

2-  اأحمد عبدالرحمن اأحمد بانافع              )يمني الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة حماية للحرا�سات الأمنية  ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة حماية للحرا�شات الأمنية  ذ.م.م  

رقم القي��د: 81734  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/25

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  خدمات الحرا�شة الخا�شة للمباني والمن�شاآت.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 1    مبنى 701     طريق 3521         الرفاع/الحجيات         مجمع 935

هاتف: 33243003 و1777777            

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)قطرية الجن�شية( 1-  خلود علي عبدالوهاب النعيمي    

عدد الح�ش�س )20(  قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )2000(    الن�شبة )٪10(

)بحريني الجن�شية( 2-  خالد ح�شن عبداهلل المطوع  

عدد الح�ش�س )180(  قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )18000(    الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

1-  خالد ح�شن عبداهلل المطوع     )بحريني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-  خلود علي عبدالوهاب النعيمي     )قطرية الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1- خلود علي عبدالوهاب النعيمي     )قطرية الجن�شية(               

2-  خالد ح�شن عبداهلل المطوع     )بحريني الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة الجوهرة البي�ساء للتجارة  ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة الجوهرة البي�شاء للتجارة  ذ.م.م  

رقم القي��د: 81732  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/24

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة:  ا�شتيراد وت�شدير وبيع المالب�س الجاهزة وا�شتيراد وت�شدير وبيع المنتجات 

الجلدية بما في ذلك الأحذية وال�شنط اليدوية وا�شتيراد وت�شدير وبيع ال�شبحات والم�شوغات 

الف�شية والك�ش�شوارات.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة: مبنى 971     طريق 2531         الرفاع/بوكوارة         مجمع 925

هاتف: 33490504 و33395729            

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

Ruhul Amin Mohammad Jourdder -1   )بنغالي الجن�شية(

عدد الح�ش�س )98(    قيمة الح�شة )100(     اإجمالي الح�ش�س )9800(     الن�شبة )٪49(

)بحريني الجن�شية( 2-  م�شلح عبود خلف العنزي   

عدد الح�ش�س )102(  قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10200(    الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

   م�شلح عبود خلف العنزي                )بحريني الجن�شية(          م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

     م�شلح عبود خلف العنزي                )بحريني الجن�شية(           رئي�س مجل�س المديرين
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ملخ�ض عق��د

�سركة ما�ستر بوك  ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ما�شتر بوك  ذ.م.م  

رقم القي��د: 81708  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/21

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: دعاية واإعالن وال�شت�شارات العالمية والعالنية والت�شويق والترويج لبطولت 

التحاد والفرق الريا�ش�شة وخدمات اإدارة المواقع اللكترونية.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة: �شقة 510   مبنى 125     طريق 1702     المنطقة الدبلوما�شية     مجمع 317

هاتف: 3993331 و17589999            

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

1- ال�شيخة نورة عبدالرحمن فار�س اآل خليفة    )بحرينية الجن�شية(

عدد الح�ش�س )200(    قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )10000(     الن�شبة )٪50(

)فل�شطيني الجن�شية( 2-  اإ�شالم محمد محمود اإن�شا�شي   

عدد الح�ش�س )200(    قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )10000(     الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

1- ال�شيخة نورة عبدالرحمن فار�س اآل خليفة  )بحرينية الجن�شية( م�شتوى التوقيع )منفردة(

2-  اإ�شالم محمد محمود اإن�شا�شي          )فل�شطيني الجن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1-  اإ�شالم محمد محمود اإن�شا�شي                  )فل�شطيني الجن�شية(

2- ال�شيخة نورة عبدالرحمن فار�س اآل خليفة          )بحرينية الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة اأ - اآر 2 ال�سرق الأو�سط لاإدارة  ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اأ - اآر 2 ال�شرق الأو�شط لالإدارة  ذ.م.م  

رقم القي��د: 81727  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/24

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: م�شت�شارو اإدارة.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة: �شقة 41   مبنى 72     طريق 350     و�شط المنامة     مجمع 304

هاتف: 39405692            

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

Champak Ranjan Roy -1    )هندي الجن�شية(

عدد الح�ش�س )66(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )6600(     الن�شبة )٪33(

)هندي الجن�شية( 2- راكي�س اأودي�س �شنغ   

عدد الح�ش�س )66(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )6600(     الن�شبة )٪33(

Muthu Annamalai -3    )هندي الجن�شية(

عدد الح�ش�س )68(    قيمة الح�شة )100(     اإجمالي الح�ش�س )6800(     الن�شبة )٪34(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

        Muthu Annamalai       )هندي الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Chairman                                   )هندي الجن�شية(    Muthu Annamalai -1

Champak Ranjan Roy -2    )هندي الجن�شية(                    ع�شو مجل�س الإدارة

)هندي الجن�شية(                 ع�شو مجل�س المديرين 3- راكي�س اأودي�س �شنغ   
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ملخ�ض عق��د

�سركة واي اإم �سي ليمتد للمقاولت  ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة واي اإم �شي ليمتد للمقاولت  ذ.م.م  

رقم القي��د: 81722  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/24

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مقاولت التنظيفات درجة ثالثة.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:مبنى 319     طريق 57     المحرق     مجمع 203

هاتف: 36635502            

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

1- محمد اإبراهيم ح�شن الحايكي    )بحريني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )100(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

)بحريني الجن�شية( 2- يو�شف حمد محمد المقلة   

عدد الح�ش�س )100(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

)بحريني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد( 1- محمد اإبراهيم ح�شن الحايكي  

)بحريني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد( 2- يو�شف حمد محمد المقلة  

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1- يو�شف حمد محمد المقلة        )بحريني الجن�شية(         ع�شو مجل�س المديرين                                 

2- محمد اإبراهيم ح�شن الحايكي        )بحريني الجن�شية(          ع�شو مجل�س المديرين               
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ملخ�ض عق��د

�سركة زلوم اأند اأ�سو�سيت�ض  ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة زلوم اأند اأ�شو�شيت�س  ذ.م.م  

رقم القي��د: 81709  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/21

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: تقديم خدمات ا�شت�شارية في مجال �شناعة النفط .

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:  �شقة 81 مبنى 2491     طريق 2832     �شاحية ال�شيف     مجمع 428

�س.ب: 5821             فاك�س: 17710140  هاتف: 17710310 و39477988 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

1- حاتم عبدالحي يحيى زلوم    )اأردني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )30(      قيمة الح�شة )100(      اإجمالي الح�ش�س )3000(  الن�شبة )٪15(

2- �شامر عبدالحي يحيى زلوم    )اأردني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )30(      قيمة الح�شة )100(      اإجمالي الح�ش�س )3000(  الن�شبة )٪15(

3- عبدالحي يحيى عبدالكريم زلوم    )اأردني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )40(      قيمة الح�شة )100(      اإجمالي الح�ش�س )4000(  الن�شبة )٪20(

)بحرينية الجن�شية( 4- �شركة داينمك �شتركن�شرز ذ.م.م  

عدد الح�ش�س )100(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

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

1- جا�شم محمد جا�شم الغتم             )بحريني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(

)اأردني الجن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد( 2- حاتم عبدالحي يحيى زلوم  

3- �شامر عبدالحي يحيى زلوم             )اأردني الجن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(

)اأردني الجن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد( 4- عبدالحي يحيى عبدالكريم زلوم 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

                                 Director                        )1- جا�شم محمد جا�شم الغتم                         )بحريني الجن�شية

Director                           )2- عبدالحي يحيى عبدالكريم زلوم             )اأردني الجن�شية

Director                           )3- �شامر عبدالحي يحيى زلوم                         )اأردني الجن�شية

    Director                            )4- حاتم عبدالحي يحيى زلوم             )اأردني الجن�شية
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ملخ�ض عق��د

�سركة اإيه جي ليف اإ�ستال  ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اإيه جي ليف اإ�شتال  ذ.م.م  

رقم القي��د: 82216  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/8/7

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

�شالونات  وم�شتلزمات  واأثاث  التجميل  م�شتح�شرات  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغرا�ض 

وال�شنط  الأحذية  ذلك  في  بما  الجلدية  المنتجات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  والتجميل  الحالقة 

اليدوية.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:مبنى 372     طريق 3811     المنامة/الق�شيبية     مجمع 338

�س.ب: 54123             فاك�س: 17710165  هاتف: 17710271  و39666669 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

1- م�شعل اأحمد عبدالعزيز الجاراهلل    )كويتي الجن�شية(

عدد الح�ش�س )2(      قيمة الح�شة )100(       اإجمالي الح�ش�س )200(       الن�شبة )٪1(

)بحرينية الجن�شية( 2-الغالية القاب�شة �س.م.ب مقفلة  

عدد الح�ش�س )198(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )19800( الن�شبة )٪99(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

    م�شعل اأحمد عبدالعزيز الجاراهلل      )كويتي الجن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

               Chairman                               )م�شعل اأحمد عبدالعزيز الجاراهلل       )كويتي الجن�شية    
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ملخ�ض عق��د

�سركة محمد حنيف و�سركاه  ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة محمد حنيف و�شركاه  ذ.م.م  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/8/9 رقم القي��د: 82233  

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  والقرطا�شية  الطباعة  مواد  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغرا�ض 

والأواني  الأدوات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  للمنا�شبات  والزينة  الزخرفة  واأدوات  الأطفال  األغاب 

وا�شتيراد  التجميل  م�شتح�شرات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  والأفــران  والمواقد  المنزلية  واللوازم 

وت�شدير وبيع المالب�س الجاهزة وا�شتيراد وت�شدير وبيع المنتجات الجلدية بما في ذلك الأحذية 

وال�شنط اليدوية.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:مبنى 581         طريق 329               و�شط المنامة                      مجمع 302

هاتف: 17200100  و36276864             

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

Mohammad Hanif Abdulwahid -1    )باك�شتاني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )98(      قيمة الح�شة )100(     اإجمالي الح�ش�س )9800(   الن�شبة )٪49(

)بحريني الجن�شية( 2-محمد علي كادان كنداكث حميد جيتاليكان  

عدد الح�ش�س )102(     قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

Mohammad Hanif Abdulwahid -1     )باك�شتاني الجن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

2-محمد علي كادان كنداكث حميد جيتاليكان )بحريني الجن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

                                             Chairman                )1-محمد علي كادان كنداكث حميد جيتاليكان     )بحريني الجن�شية

Managing Director   )باك�شتاني الجن�شية(                Mohammad Hanif Abdulwahid -2
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ملخ�ض عق��د

�سركة هد�سون القاب�سة ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة هد�شون القاب�شة  ذ.م.م  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/8/8 رقم القي��د: 82231  

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: �شركة قاب�شة لمجموعة �شركات تجارية و�شناعية اأو خدمات.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر250   

عنوان ال�سركة:   �شقة 31          مبنى 1729            طريق 1241        الديه         مجمع 412

هاتف: 39111115  و17662269             

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

1- زينب اأحمد محمد الب�شتكي             )بحرينية الجن�شية(

عدد الح�ش�س )375(    قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )37500(   الن�شبة )٪15(

)بحريني الجن�شية( 2- �شمو ال�شيخ �شلمان بن اأحمد بن محمد اآل خليفة 

عدد الح�ش�س )375(    قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )37500(   الن�شبة )٪15(

)بحرينية الجن�شية( 3- �شمو ال�شيخة مريم بنت اأحمد بن محمد اآل خليفة  

عدد الح�ش�س )375(    قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )37500(   الن�شبة )٪15(

)بحريني الجن�شية( 4- �شمو ال�شيخ اأحمد بن محمد بن �شلمان اآل خليفة 

عدد الح�ش�س )1375(قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )137500( الن�شبة )٪55(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

�شمو ال�شيخ اأحمد بن محمد بن �شلمان اآل خليفة )بحريني الجن�شية( م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

   �شمو ال�شيخ اأحمد بن محمد بن �شلمان اآل خليفة   )بحريني الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة �سلفر نايت تريدنج ذ.م.م   

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة �شلفر نايت تريدنج  ذ.م.م  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/8/8 رقم القي��د: 82228  

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

ال�شبحات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  اأقم�شة وم�شوجات  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغرا�ض 

ذلك  في  بما  الجلدية  المنتجات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  والك�ش�شوارات  الف�شية  والم�شوغات 

الأحذية وال�شنط اليدوية وا�شتيراد وت�شدير وبيع المالب�س الجاهزة.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر20   

عنوان ال�سركة:   مبنى 64            طريق 82        الرفاع/الحنينية                   مجمع 901

هاتف: 39696506               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

Iqbal Edavalath Thazhakuni -1             )هندي الجن�شية(

عدد الح�ش�س )40(      قيمة الح�شة )50(     اإجمالي الح�ش�س )2000(     الن�شبة )٪10(

)هندي الجن�شية(    Noushad Edavalath Thazhakuni -2

عدد الح�ش�س )40(      قيمة الح�شة )50(     اإجمالي الح�ش�س )2000(     الن�شبة )٪10(

)هندي الجن�شية(      Nademal Haeed Abdulla -3

عدد الح�ش�س )116(     قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )5800(     الن�شبة )٪29(

)بحريني الجن�شية( 4- عبدالرزاق عبدالخالق عبداهلل ح�شن  

عدد الح�ش�س )204(    قيمة الح�شة )50(    اإجمالي الح�ش�س )10200(    الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

Nademal Haeed Abdulla -1        )هندي الجن�شية(       م�شتوى التوقيع )مجتمعين(

2- عبدالرزاق عبدالخالق عبداهلل ح�شن     )بحريني الجن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

1- عبدالرزاق عبدالخالق عبداهلل ح�شن       )بحريني الجن�شية(          رئي�س مجل�س الإدارة

Nademal Haeed Abdulla -2             )هندي الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة اأبعاد العرب لخدمات الأعمال - ت�سامن

 لمالكها ال�سيد عبداهلل التويجري و�سركاه

ت�سامن   

ا�سم ال�سركة: �شركة اأبعاد العرب لخدمات الأعمال - ت�شامن لمالكها ال�شيد عبداهلل التويجري 

و�شركاه.  

رقم القي��د: 81783  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/27

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال ودعاية واإعالن ودار للترجمة وا�شتيراد وت�شدير 

وبيع متفرقات ت�شمل اأدوات ولوازم الدعاية الب�شيطة للمكاتب.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر10   

عنوان ال�سركة:   مبنى 62            طريق 21        الرفاع/الحنينية                   مجمع 423

هاتف: 17654329 و17876543               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

1- عادل عبدالرحمن جا�شم المعاودة            )بحريني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )30(      قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )3000(     الن�شبة )٪30(

)�شعودي الجن�شية( 2- عبداهلل عبدالعزيز �شالح التويجري  

عدد الح�ش�س )70(    قيمة الح�شة )100(    اإجمالي الح�ش�س )7000(      الن�شبة )٪70(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

   عبداهلل عبدالعزيز �شالح التويجري        )�شعودي الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

  عبداهلل عبدالعزيز �شالح التويجري        )�شعودي الجن�شية(                     رئي�س تنفيذي
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ملخ�ض عق��د

�سركة وان لينجين بلدنغ ديكوري�سن

 انجنيرنغ كو ليمتد

فرع ل�سركة اأجنبية   

ا�سم ال�سركة: �شركة وان لينجين بلدنغ ديكوري�شن انجنيرنغ كو ليمتد.  

رقم القي��د: 82224  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/8/8

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مكاتب تمثيلية لل�شركات.

عنوان ال�سركة:   �شقة 44      مبنى 2039            طريق 5717        اأمواج           مجمع 257

هاتف: 36444162               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

   وان لينجين بلدنغ ديكوري�شن انجنيرنغ كو ليمتد    )�شينية الجن�شية(

المخولون بالتوقيع:

   Zhenyi Chi                     )�شيني الجن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(
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ملخ�ض عق��د

�سركة �سن �سد اإنيرجي برايفت ليمتد

فرع ل�سركة اأجنبية   

ا�سم ال�سركة: �شركة �شن �شد اإنيرجي برايفت ليميتد - فرع ل�شركة اأجنبية.  

رقم القي��د: 81775  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/27

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مكاتب تمثيلية لل�شركات.

عنوان ال�سركة:   �شقة 2      مبنى 98            طريق 405        الحد           مجمع 104

هاتف: 17290405 و39817298               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

     �شن �شد اإنيرجي برايفت ليميتد    )هندية الجن�شية(

المخولون بالتوقيع:

   Syed Iqbal Syed Hashmi         )هندي الجن�شية(                 م�شتوى التوقيع )منفرد(
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ملخ�ض عق��د

�سركة ر�سام للو�ساطة التجارية �ض.�ض.و

 لمالكها ر�سام محمد ح�سين فارع

�سركة ال�سخ�ض الواحد  

 

ا�سم ال�سركة: �شركة ر�شام للو�شاطة التجارية �س.�س.و لمالكها ر�شام محمد ح�شين فارع.  

رقم القي��د: 82215  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/8/7

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: الو�شاطة بين ال�شركات الأجنبية والموؤ�ش�شات الوطنية والو�شاطة الدولية لل�شراء 

والبيع لمختلف ال�شلع.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر50   

عنوان ال�سركة:   �سقة 11   مبنى 349           طريق 513        الرفاع ال�شرقي       مجمع 905

هاتف: 39696506               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

   ر�شام محمد ح�شين فارع            )يمني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )500(  قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

   ر�شام محمد ح�شين فارع            )يمني الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

  ر�شام محمد ح�شين فارع            )يمني الجن�شية(
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ملخ�ض عق��د

�سركة اأربد للمقاولت �ض.�ض.و

 لمالكها عبا�ض غلوم حيدري

�سركة ال�سخ�ض الواحد  

 

ا�سم ال�سركة: �شركة اأربد للمقاولت �س.�س.و لمالكها عبا�س غلوم حيدري.  

رقم القي��د: 82229  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/8/8

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مقاولت ال�شباغة للمباني )درجة ثالثة( ومقاولت بناء درجة ثالثة

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر50   

عنوان ال�سركة:   مبنى 146           طريق 3903       المنامة/ال�شلمانية      مجمع 329

هاتف: 3388943               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

   عبا�س غلوم حيدري حيدري            )بحريني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )1000(  قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

   عبا�س غلوم حيدري حيدري        )بحريني الجن�شية(        م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Director                              )عبا�س غلوم حيدري حيدري        )بحريني الجن�شية  
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ملخ�ض عق��د

�سركة التحاد لاأنظمة والخدمات الأمنية �ض.�ض.و

 لمالكتها ال�سيخة اأروى عبدالعزيز اآل خليفة

�سركة ال�سخ�ض الواحد  

 

اأروى  ال�شيخة  لمالكتها  �س.�س.و  الأمنية  والخدمات  لالأنظمة  التحاد  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 

عبدالعزيز اآل خليفة.  

رقم القي��د: 81726  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/24

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: تقديم الخدمات المتخ�ش�شة في مجالت الأمن والتحكم وا�شتيراد وت�شدير 

وبيع الأنظمة ال�شمعية والمرئية المتطورة وخدمات الحرا�شة الخا�شة للمباني والمن�شاآت.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر50   

عنوان ال�سركة:   �شقة 401   مبنى 2795         طريق 2835    �شاحية ال�شيف      مجمع 428

هاتف: 39991199               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

   ال�شيخة اأروى عبدالعزيز عطية اهلل اآل خليفة            )بحرينية الجن�شية(

عدد الح�ش�س )500(  قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

  ال�شيخة اأروى عبدالعزيز عطية اهلل اآل خليفة )بحرينية الجن�شية( م�شتوى التوقيع )منفردة(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

   ال�شيخة اأروى عبدالعزيز عطية اهلل اآل خليفة      )بحرينية الجن�شية(                              
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ملخ�ض عق��د

�سركة اأ. ك. اأ اإنف�ستمنت �ض.�ض.و

 لمالكها ال�سيخ اأحمد بن خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�سركة ال�سخ�ض الواحد  

 

ا�سم ال�سركة: �شركة اأ. ك. اأ اإنف�شتمنت �س.�س.و لمالكها ال�شيخ اأحمد بن خليفة بن �شلمان اآل 

خليفة.  

رقم القي��د: 81731  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/24

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: بيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر50   

عنوان ال�سركة:   �شقة 51   مبنى 122         طريق 1605    و�شط المنامة      مجمع 316

هاتف: 17222319               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

   ال�شيخ اأحمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة            )بحريني الجن�شية(

عدد الح�ش�س )500(  قيمة الح�شة )100(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

  ال�شيخ اأحمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة    )بحريني الجن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

   ال�شيخ اأحمد بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة    )بحريني الجن�شية(                              
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ملخ�ض عق��د

�سركة بادية لاأ�سهم وال�سندات �ض.�ض.و

 لمالكها فهد بن عبدالعزيز بن �سليمان ال�سكيت

�سركة ال�سخ�ض الواحد  

 

ا�سم ال�سركة: �شركة بادية لالأ�شهم وال�شندات �س.�س.و لمالكها فهد بن عبدالعزيز بن �شليمان 

ال�شكيت.  

رقم القي��د: 81737  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/24

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: بيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر50   

عنوان ال�سركة:   �شقة 32   مبنى 232         طريق 18    المنامة/الق�شيبية      مجمع 321

هاتف: 17716109               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)�شعودي الجن�شية(   فهد بن عبدالعزيز بن �شليمان ال�شكيت 

عدد الح�ش�س )1000(  قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

  فهد بن عبدالعزيز بن �شليمان ال�شكيت       )�شعودي الجن�شية(       م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

  فهد بن عبدالعزيز بن �شليمان ال�شكيت       )�شعودي الجن�شية(                              
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ملخ�ض عق��د

�سركة مايند لاأ�سهم وال�سندات �ض.�ض.و

 لمالكها عبداهلل بن محمد بن عبدالكريم العقل

�سركة ال�سخ�ض الواحد  

 

بن  محمد  بن  عبداهلل  لمالكها  �ــس.�ــس.و  وال�شندات  لالأ�شهم  مايند  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 

عبدالكريم العقل.  

رقم القي��د: 81736  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/25

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: بيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر50   

عنوان ال�سركة:   �شقة 23   مبنى 232         طريق 18    المنامة/الق�شيبية      مجمع 321

هاتف: 17716189               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)�شعودي الجن�شية(   عبداهلل بن محمد بن عبدالكريم العقل 

عدد الح�ش�س )1000(  قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

  عبداهلل بن محمد بن عبدالكريم العقل       )�شعودي الجن�شية(     م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

  عبداهلل بن محمد بن عبدالكريم العقل    )�شعودي الجن�شية(                             
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ملخ�ض عق��د

�سركة �سبليت لاأ�سهم وال�سندات �ض.�ض.و

 لمالكها ال�سيد اإبراهيم بن عبداهلل بن عبداهلل الجنيدلي

�سركة ال�سخ�ض الواحد  

 

اإبراهيم بن عبداهلل  ال�شيد  لمالكها  وال�شندات �س.�س.و  لالأ�شهم  �شبليت  ا�سم ال�سركة: �شركة 

بن عبداهلل الجنيدلي  

رقم القي��د: 81739  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/25

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: بيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر50   

عنوان ال�سركة:   �شقة 23   مبنى 232         طريق 18    المنامة/الق�شيبية      مجمع 321

هاتف: 17716189 و17716109               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)�شعودي الجن�شية(   اإبراهيم بن عبداهلل بن محمد الجنيدلي 

عدد الح�ش�س )1000(  قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

   اإبراهيم بن عبداهلل بن محمد الجنيدلي     )�شعودي الجن�شية(      م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

                            Director                            )اإبراهيم بن عبداهلل بن محمد الجنيدلي     )�شعودي الجن�شية  
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ملخ�ض عق��د

�سركة بالم لاأ�سهم وال�سندات �ض.�ض.و

 لمالكها عبدالعزيز بن عبداهلل بن �سا�ض ال�سا�ض

�سركة ال�سخ�ض الواحد  

 

بن  عبداهلل  بن  عبدالعزيز  لمالكها  �س.�س.و  وال�شندات  لالأ�شهم  بالم  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 

�شال�س ال�شال�س.  

رقم القي��د: 81742  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/25

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: بيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر50   

عنوان ال�سركة:   �شقة 23   مبنى 232         طريق 18    المنامة/الق�شيبية      مجمع 321

هاتف: 17716189 و17716109               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)�شعودي الجن�شية(   عبدالعزيز بن عبداهلل بن �شال�س ال�شال�س 

عدد الح�ش�س )1000(  قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

   عبدالعزيز بن عبداهلل بن �شال�س ال�شال�س    )�شعودي الجن�شية(   م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

                                                 Director               )عبدالعزيز بن عبداهلل بن �شال�س ال�شال�س              )�شعودي الجن�شية  
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ملخ�ض عق��د

�سركة كورنر لاأ�سهم وال�سندات �ض.�ض.و

 لمالكها طارق بن محمد بن علي الجاراهلل

�سركة ال�سخ�ض الواحد  

 

علي  بن  محمد  بن  طــارق  لمالكها  �س.�س.و  وال�شندات  لالأ�شهم  كورنر  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 

الجاراهلل.  

رقم القي��د: 81743  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/25

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: بيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر50   

عنوان ال�سركة:   �شقة 23   مبنى 232         طريق 18    المنامة/الق�شيبية      مجمع 321

هاتف: 17716109               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)�شعودي الجن�شية(   طارق بن محمد بن علي الجاراهلل 

عدد الح�ش�س )1000(  قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )50000(   الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

   طارق بن محمد بن علي الجاراهلل           )�شعودي الجن�شية(         م�شتوى التوقيع )منفرد(

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

                                                 Director                         )طارق بن محمد بن علي الجاراهلل(               )�شعودي الجن�شية  
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ملخ�ض عق��د

�سركة برين�سبل للعقارات  �ض.�ض.و

 لمالكها جمال اأحمد خليفة العامر

�سركة ال�سخ�ض الواحد  

 

ا�سم ال�سركة: �شركة برين�شبل للعقارات �س.�س.و لمالكها جمال اأحمد خليفة العامر.  

رقم القي��د: 81752  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/25

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

 - المن�شاأة  لح�شاب  العقارات  و�شراء  وبيع  الخا�شة  الممتلكات  وتطوير  اإدارة  ال�سركة:  اأغرا�ض 

لي�شمح با�شتثمار اأموال الغير في هذا المجال والدللة في الأرا�شي والعقارات.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر250   

عنوان ال�سركة:   �شقة 13   مبنى 869         طريق 3618    �شاحية ال�شيف      مجمع 436

هاتف: 177777               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)بحريني الجن�شية(   جمال اأحمد خليفة العامر  

عدد الح�ش�س )2500(  قيمة الح�شة )100(اإجمالي الح�ش�س )250000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

)بحريني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(    جمال اأحمد خليفة العامر  

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

                                                 Managing Director                  )بحريني الجن�شية(   جمال اأحمد خليفة العامر  
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ملخ�ض عق��د

�سركة كرك وجباتي  �ض.�ض.و

 لمالكها وائل حمد علي ال�سليطي

�سركة ال�سخ�ض الواحد  

 

ا�سم ال�سركة: �شركة كرك وجباتي �س.�س.و لمالكها وائل حمد علي ال�شليطي.  

رقم القي��د: 81773  

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/27

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مقهى بدون �شي�شة.

العيني:- راأ�سمال ال�سركة:    النقدى: 000ر50   

عنوان ال�سركة:   �شقة 4   مبنى 212         طريق 16    الحد      مجمع 111

هاتف: 39699599               

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم: 

)بحريني الجن�شية(   وائل حمد علي ال�شليطي  

عدد الح�ش�س )2500(  قيمة الح�شة )100(اإجمالي الح�ش�س )250000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(   

المخولون بالتوقيع:

)بحريني الجن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(    وائل حمد علي ال�شليطي  

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)بحريني الجن�شية(   وائل حمد علي ال�شليطي  
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ملخ�ض عق��د

�سركة م�سكور للمطاعم والحلويات )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة م�شكور للمطاعم والحلويات )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 82293

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/8/15

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مطعم درجة اأولى ومع�شرة للفواكه.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

 17765898 هــاتــف  الــمــحــرق  مدينة   215 مجمع   3 طــريــق   504 مبنى  ال�����س��رك�����ة:  ع���ن���وان 

و17765487.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)اأردني الجن�شية( 1- ب�شام يو�شف محمود ب�شب�س 

عدد الح�ش�س )10( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )1000( الن�شبة )٪5(

)اأردني الجن�شية( 2- عمر خالد عبداهلل عياد 

عدد الح�ش�س )10( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )1000( الن�شبة )٪5(

)اأردني الجن�شية( 3- عمر توفيق محمد مدلل 

عدد الح�ش�س )80( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )8000( الن�شبة )٪40(

)بحرينية الجن�شية( 4- نجاة عبداهلل ح�شن كمال 

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )1000( الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )اأردني الجن�شية(  1- عمر توفيق محمد مدلل 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحرينية الجن�شية(  2- نجاة عبداهلل ح�شن كمال 
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اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Director )بحرينية الجن�شية(  1- نجاة عبداهلل ح�شن كمال 

Director )اأردني الجن�شية(  2- عمر توفيق محمد مدلل 

Director )اأردني الجن�شية(  3- عمر خالد عبداهلل عياد 

Director )اأردني الجن�شية(  4- ب�شام يو�شف محمود ب�شب�س 
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ملخ�ض عق��د

�سركة حمد الحداد للتجارة )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة حمد الحداد للتجارة )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81320

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/16

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

الجاهزة  المالب�س  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  التجميل  م�شتح�شرات  بيع  ال�سركة:  اأغ��را���ض 

وت�شدير  وا�شتيراد  والك�ش�شوارات  الف�شية  والم�شوغات  ال�شبحات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد 

األعاب  وبيع المنتجات الجلدية بما في ذلك الأحذية وال�شنط اليدوية وا�شتيراد وت�شدير وبيع 

الأطفال واأدوات الزخرفة والزينة للمنا�شبات.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

 38853242 هاتف  المنامة  و�شط   307 مجمع   725 طريق   921 مبنى  ال�����س��رك�����ة:  ع��ن��وان 

و38443356.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- �شعيد ح�شن يعقوب ال�شائغ 

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )1000( الن�شبة )٪50(

)مالي الجن�شية( 2- حمد يعقوب محمد الحداد 

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )1000( الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )مالي الجن�شية(  1- حمد يعقوب محمد الحداد 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  2- �شعيد ح�شن يعقوب ال�شائغ 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

ع�شو مجل�س الإدارة )بحريني الجن�شية(  1- �شعيد ح�شن يعقوب ال�شائغ 

ع�شو مجل�س الإدارة )مالي الجن�شية(  2- حمد يعقوب محمد الحداد 
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ملخ�ض عق��د

�سركة الفوزان للو�ساطة التجارية والإدارة )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة الفوزان للو�شاطة التجارية والإدارة )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81318

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/16

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

المجمعات  واإدارة  الوطنية  والموؤ�ش�شات  الأجنبية  ال�شركات  بين  الو�شاطة  ال�سركة:  اأغرا�ض 

وجلب  للبحرين  للترويج  ومكتب  ال�شكنية  والــمــبــانــي  والــعــمــارات  وال�شناعية  الــتــجــاريــة 

الم�شتثمرين.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

مجمع 721   جدعلي   طريق 2185   مبنى 3438   عنوان ال�سرك�ة: �شقة 13  

 هاتف 36561962 و17111111.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)اأردني الجن�شية( 1- عالء اإبراهيم الفوزان 

عدد الح�ش�س )50( قيمة الح�شة )200( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

)�شعودي الجن�شية( 2- محمد بن مهدي بن ر�شي الحداد 

عدد الح�ش�س )50( قيمة الح�شة )200( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )اأردني الجن�شية(  1- عالء اإبراهيم الفوزان 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي الجن�شية(  2- محمد بن مهدي بن ر�شي الحداد 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

رئي�س مجل�س المديرين )�شعودي الجن�شية(  1- محمد بن مهدي بن ر�شي الحداد 

رئي�س مجل�س المديرين )اأردني الجن�شية(  2- عالء اإبراهيم الفوزان 
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ملخ�ض عق��د

�سركة فارم ن�ست )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة فارم ن�شت )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81298

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/15

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: ا�شتيراد وت�شدير وبيع اأدوات الزراعة والدواجن والحيوان ولوازمها.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

و�شط المنامة     مجمع 305  طريق 383   مبنى 31   عنوان ال�سرك�ة: �شقة 23  

هاتف 123121 و231211.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- وندي هلين رونالد او�شتن 

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )50( اإجمالي الح�ش�س )5000( الن�شبة )٪25(

)بحريني الجن�شية( 2- فتحي فرج مرزوق المحمد 

عدد الح�ش�س )300( قيمة الح�شة )50( اإجمالي الح�ش�س )15000( الن�شبة )٪75(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  - فتحي فرج مرزوق المحمد 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Managing Director )بحريني الجن�شية(  - فتحي فرج مرزوق المحمد 
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ملخ�ض عق��د

�سركة رياين�ض تريدينغ )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ريالين�س تريدينغ )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81299

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/15

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

وقطع  واللكترونية  الكهربائية  والأجهزة  الأدوات  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغرا�ض 

غيارها وا�شتيراد وت�شدير وبيع ال�شيارات والبا�شات واللوريات والآليات الثقيلة وقطع غيارها 

وا�شتيراد وت�شدير وبيع اأدوات الهند�شة والم�شاحة وا�شتيراد وت�شدير وبيع قطع غيار الأليات 

بالط  انواعها  بكافة  وانابيب  موا�شير  �شخانات  �شحية  اأدوات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  الثقيلة 

مواد عازلة للحرارة والرطوبة وت�شرب المياه.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

  305 مجمع  المنامة    و�شط      329 34     طريق  مبنى   11 �شقة  ال�سرك�ة:  عنوان 

.39612827 هاتف 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)هندي الجن�شية(  John Baptista Menezes -1

عدد الح�ش�س )98( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(

)بحريني الجن�شية( 2- علي يو�شف عبدالرحمن العبيدلي 

عدد الح�ش�س )102( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي الجن�شية(   John Baptista Menezes -

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Chairman )هندي الجن�شية(   John Baptista Menezes -
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ملخ�ض عق��د

�سركة رو�سية للتموين )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة رو�شية للتموين )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81297

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/15

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

الم�شروبات  عدا  ما  والم�شروبات  الغذائية  المواد  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغرا�ض 

الكحولية والتموين لل�شركات والموؤ�ش�شات الحكومية والخا�شة والأفراد.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 43     مبنى 346    طريق 1705    المنطقة الدبلوما�شية    مجمع 317     

هاتف 39399396.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- ال�شيخة حياة محمد علي اآل خليفة 

عدد الح�ش�س )50( قيمة الح�شة )200( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

)بحريني الجن�شية( 2- خالد خليفة علي الدو�شري 

عدد الح�ش�س )50( قيمة الح�شة )200( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  1- خالد خليفة علي الدو�شري 

م�شتوى التوقيع )منفردة( )بحرينية الجن�شية(  2- ال�شيخة حياة محمد علي اآل خليفة 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)بحرينية الجن�شية( 1- ال�شيخة حياة محمد علي اآل خليفة 

)بحريني الجن�شية( 2- خالد خليفة علي الدو�شري 
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ملخ�ض عق��د

�سركة مدينة اإبراهيم علي عبداهلل محمد للمقاولت 

لمالكتها مدينة اإبراهيم علي عبداهلل محمد

�سركة ال�سخ�ض الواحد

اإبراهيم  مدينة  لمالكتها  للمقاولت  عبداهلل محمد  علي  اإبراهيم  مدينة  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 

علي عبداهلل محمد.

رقم القي��د: 81292

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/15

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مقاولت التنظيفات درجة ثالثة.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 

عنوان ال�سرك�ة: مبنى 289   طريق 604 مجمع 606   �شترة/ الخارجية  هاتف 33588454.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( - مدينة اإبراهيم علي محمد 

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفردة( )بحرينية الجن�شية(  - مدينة اإبراهيم علي محمد 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)بحرينية الجن�شية( - مدينة اإبراهيم علي محمد 
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ملخ�ض عق��د

�سركة الأمور لخدمات البناء وال�سيانة )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة الأمور لخدمات البناء وال�شيانة )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81296

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/15

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: خدمات تثبيت التركيبات للبناء وال�شيانة.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

عنوان ال�سرك�ة: مبنى 4232          طريق 775            مجمع 907         الرفاع ال�شرقي 

هاتف 39080249 و17687703.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- �شمير م�شتاق علي علي 

عدد الح�ش�س )50( قيمة الح�شة )200( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

)بحريني الجن�شية( 2- �شاهين جميل اأحمد عالء الدين 

عدد الح�ش�س )50( قيمة الح�شة )200( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  1- �شمير م�شتاق علي علي 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  2- �شاهين جميل اأحمد عالء الدين 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

ع�شو مجل�س ادارة )بحريني الجن�شية(  1- �شاهين جميل اأحمد عالء الدين 

ع�شو مجل�س ادارة )بحريني الجن�شية(  2- �شمير م�شتاق علي علي 
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ملخ�ض عق��د

�سركة دا�سكو اإنترنا�سيونال فينت�سرز )�ض. �ض. و(

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة دا�شكو اإنترنا�شيونال فينت�شرز )�س. �س. و(.

رقم القي��د: 81291

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/15

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

ال�شركات  بين  والو�شاطة  ال�شلع  لمختلف  والبيع  لل�شراء  الدولية  الو�شاطة  ال�سركة:  اأغرا�ض 

الأجنبية والموؤ�ش�شات الوطنية.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 

بو غزال  مجمع 330   طريق 3017   مبنى 976   عنوان ال�سرك�ة: �شقة 22  

هاتف 17252929 و39672757.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)هندي الجن�شية(  Thankayyan Chandra Das -

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي الجن�شية(   Thankayyan Chandra Das -

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Managing Director )هندي الجن�شية(   Thankayyan Chandra Das -
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ملخ�ض عق��د

�سركة اأر�ض الم�ستقبل للمقاولت )�ض. �ض. و(

لمالكتها ريم عبدالر�سول حبيب ح�سن ح�سين

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة اأر�س الم�شتقبل للمقاولت )�س. �س. و( لمالكتها ريم عبدالر�شول حبيب 

ح�شن ح�شين.

رقم القي��د: 81290

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/15

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: عمل الأ�شا�شات والقواعد.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 14       مبنى 2298   طريق 439       مجمع 704            �شلماباد  

هاتف 33882626.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( - ريم عبدالر�شول حبيب ح�شين 

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفردة( )بحرينية الجن�شية(  - ريم عبدالر�شول حبيب ح�شين 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)بحرينية الجن�شية( - ريم عبدالر�شول حبيب ح�شين 
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ملخ�ض عق��د

�سركة هات�ض مانجمينت كون�سلتن�سي )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة هات�س مانجمينت كون�شلتن�شي )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81289

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/15

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: م�شت�شارو اإدارة اأعمال.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 307    مبنى 44     طريق 50    مجمع 426 جدحف�س    هاتف 17590519.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)هندي الجن�شية(  Ramamurthy Ganapathy Thevar -1

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

)هندي الجن�شية( 2- هار�شا رامامورثي 

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي الجن�شية(  1- هار�شا رامامورثي 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي الجن�شية(   Ramamurthy Ganapathy Thevar -2

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)هندي الجن�شية(  Ramamurthy Ganapathy Thevar -1

)هندي الجن�شية( 2- هار�شا رامامورثي 



73
العدد: 3069 - الخميس 13 سبتمبر 2012

ملخ�ض عق��د

�سركة �سافانا للتجارة )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة �شافانا للتجارة )ذ. م. م(.

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/14 رقم القي��د: 81288  

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

وت�شدير  وا�شتيراد  وم�شتلزماتها  الفرو�شية  اأدوات  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغرا�ض 

وبيع علف الحيوانات والدواجن والطيور.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 21 مبنى 91     طريق 1204    مجمع 412     الديه   هاتف 39772488.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- فاطمة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 

عدد الح�ش�س )66( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )6600( الن�شبة )٪33(

)بحريني الجن�شية( 2- علي ح�شن علي م�شرف 

عدد الح�ش�س )67( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )6700( الن�شبة )50ر٪33(

)م�شري الجن�شية( 3- هالل ر�شاد هالل �شالمة 

عدد الح�ش�س )67( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )6700( الن�شبة )50ر٪33(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفردة( )بحرينية الجن�شية(  1- فاطمة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )م�شري الجن�شية(  2- هالل ر�شاد هالل �شالمة 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  3- علي ح�شن علي م�شرف 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

رئي�س مجل�س المديرين )بحرينية الجن�شية(  1- فاطمة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 

ع�شو مجل�س المديرين )بحريني الجن�شية(  2- علي ح�شن علي م�شرف 

ع�شو مجل�س المديرين )م�شري الجن�شية(  3- هالل ر�شاد هالل �شالمة 
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ملخ�ض عق��د

�سركة اآفاق الفرج للتطوير )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اآفاق الفرج للتطوير )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81286

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/14

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

الغير في  اأموال  با�شتثمار  المن�شاأة - ل ي�شمح  العقارات لح�شاب  ال�سركة: بيع و�شراء  اأغرا�ض 

هذا المجال واإدارة وتطوير و�شيانة العقار لح�شاب ال�شركة واإدارة وتطوير الممتلكات الخا�شة.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر000ر2 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 11      مبنى 549       طريق 3912       مجمع 939     الرفاع/الحجيات 

هاتف 39603369 و17540025.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- اإياد ر�شا عبداهلل فرج 

عدد الح�ش�س )2334( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )233400( الن�شبة )67ر٪11(

)بحريني الجن�شية( 2- ر�شاد ر�شا عبداهلل فرج 

عدد الح�ش�س )2334( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )233400( الن�شبة )67ر٪11(

)بحرينية الجن�شية( 3- �شارة ر�شا عبداهلل فرج 

عدد الح�ش�س )3666( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )366600( الن�شبة )33ر٪18(

)بحرينية الجن�شية( 4- يارا ر�شا عبداهلل فرج 

عدد الح�ش�س )3666( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )366600( الن�شبة )33ر٪18(

)بحريني الجن�شية( 5- ر�شا عبداهلل علي فرج 

عدد الح�ش�س )8000( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )800000( الن�شبة )٪40(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  1- ر�شا عبداهلل علي فرج 

م�شتوى التوقيع )مجتمع( )بحريني الجن�شية(  2- ر�شاد ر�شا عبداهلل فرج 
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م�شتوى التوقيع )مجتمع( )بحريني الجن�شية(  3- اإياد ر�شا عبداهلل فرج 

م�شتوى التوقيع )مجتمع( )بحرينية الجن�شية(  4- �شارة ر�شا عبداهلل فرج 

م�شتوى التوقيع )مجتمع( )بحرينية الجن�شية(  5- يارا ر�شا عبداهلل فرج 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

رئي�س مجل�س الإدارة )بحريني الجن�شية(  1- ر�شا عبداهلل علي فرج 

المدير الإداري )بحريني الجن�شية(  2- ر�شاد ر�شا عبداهلل فرج 

ع�شو )بحريني الجن�شية(  3- اإياد ر�شا عبداهلل فرج 

ع�شو )بحرينية الجن�شية(  4- �شارة ر�شا عبداهلل فرج 

ع�شو )بحرينية الجن�شية(  5- يارا ر�شا عبداهلل فرج 
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ملخ�ض عق��د

�سركة موال لإدارة المطاعم والمقاهي )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة موال لإدارة المطاعم والمقاهي )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81285

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/5/14

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: اإدارة المطاعم والمقاهي.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

1048     دار كليب  4825       مجمع  829    طريق  21     مبنى  �شقة  ال�سرك�ة:  عنوان 

.38484400 هاتف 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)اأردني الجن�شية( 1- عمرو جمال جميل الملحم 

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

)م�شري الجن�شية( 2- اأ�شرف حنا عبدالملك تاو�شرو�س 

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )اأردني الجن�شية(  1- عمرو جمال جميل الملحم 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )م�شري الجن�شية(  2- اأ�شرف حنا عبدالملك تاو�شرو�س 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

مدير )م�شري الجن�شية(  1- اأ�شرف حنا عبدالملك تاو�شرو�س 

مدير )اأردني الجن�شية(  2- عمرو جمال جميل الملحم 
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ملخ�ض عق��د

�سركة ديار دلمون للمقاولت )�ض. �ض. و(

ولمالكتها هله فاروق يو�سف الموؤيد

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة ديار دلمون للمقاولت )�س. �س. و( ولمالكتها هله فاروق يو�شف الموؤيد.

رقم القي��د: 80523

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/3/6

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

وال�شالك  الكابالت  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  ثالثة  درجــة  بناء  مقاولت  ال�سركة:  اأغ��را���ض 

والمكائن  الخفيفة  المتحركة  الآليات  وبيع  وا�شتيراد وت�شدير  ولوازمها  الكهربائية ومفاتيحها 

الكهربائية  والأجهزة  الأدوات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  ولوازمها  والم�شخات  وال�شمامات 

واللكترونية وقطع غيارها.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 

البرهامة        357 328      مجمع  282      طريق  11     مبنى  �شقة  ال�سرك�ة:  عنوان 

.39770606 هاتف 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( - هله فاروق يو�شف الموؤيد 

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفردة( )بحرينية الجن�شية(  - هله فاروق يو�شف الموؤيد 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)بحرينية الجن�شية( - هله فاروق يو�شف الموؤيد 
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ملخ�ض عق��د

�سركة مبروك اأحمد يحيى لترويج المنتجات )�ض. �ض. و(

لمالكتها مبروك اأحمد يحيى ظافر

�سركة ال�سخ�ض الواحد

مبروك  لمالكتها  و(  �س.  )�س.  المنتجات  لترويج  يحيى  اأحمد  مبروك  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 

اأحمد يحيى ظافر.

رقم القي��د: 81622

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/13

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: الترويج لخدمات ومنتجات اأجنبية في البحرين.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 

1048    دار كليب  4825      مجمع  829      طريق  12     مبنى  �شقة  ال�سرك�ة:  عنوان 

.36070273 هاتف 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)يمني الجن�شية( - مبروك اأحمد يحيى ظافر 

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفردة( )يمني الجن�شية(  - مبروك اأحمد يحيى ظافر 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)يمني الجن�شية( - مبروك اأحمد يحيى ظافر 
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ملخ�ض عق��د

�سركة ت�سامن لمعدات الطيران القاب�سة )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ت�شامن لمعدات الطيران القاب�شة )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81615

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/12

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: �شركة قاب�شة لمجموعة �شركات تجارية و�شناعية اأو خدمات.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر70 

المنامة  و�شط     316 383     مجمع  113    طريق  241     مبنى  �شقة  ال�سرك�ة:  عنوان 

1221 و12321. هاتف 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- �شركة يم القاب�شة )ذ. م. م( 

عدد الح�ش�س )1( قيمة الح�شة )200( اإجمالي الح�ش�س )200( الن�شبة )028571ر٪0(

)بحرينية الجن�شية( 2- �شركة �شندوق ت�شامن لمعدات الطيران )�س. م. ب( مقفلة 

عدد الح�ش�س )3499( قيمة الح�شة )200( اإجمالي الح�ش�س )699800( الن�شبة )971429ر٪99(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  1- وليد عبداهلل خليفة ر�شدان 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  2- اأحمد حاتم �شلطان محمد 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  3- اأحمد فوؤاد اأ�شماعيل دروي�س 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)بحريني الجن�شية( 1- وليد عبداهلل خليفة ر�شدان 

)بحريني الجن�شية( 2- اأحمد فوؤاد اأ�شماعيل دروي�س 

)بحريني الجن�شية( 3- اأحمد حاتم �شلطان محمد 
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ملخ�ض عق��د

�سركة محمد ريا�ض محمد اأ�سلم للحديد )�ض. �ض. و(

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة محمد ريا�س محمد اأ�شلم للحديد )�س. �س. و(.

رقم القي��د: 81612

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/12

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مكتب لإدارة م�شنع تحت التاأ�شي�س.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 

عنوان ال�سرك�ة: مبنى 324    طريق 507 مجمع 203    مدينة المحرق     هاتف 39696506.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)باك�شتاني الجن�شية( - محمد ريا�س محمد اأ�شلم 

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )باك�شتاني الجن�شية(  - محمد ريا�س محمد اأ�شلم 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)باك�شتاني الجن�شية( - محمد ريا�س محمد اأ�شلم 
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ملخ�ض عق��د

�سركة مجمع عيادات الدكتور �سليمان الحبيب

للخدمات الطبية القاب�سة - فرع �سركة اأجنبية

فرع ل�سركة اأجنبية

ا�سم ال�سركة: �شركة مجمع عيادات الدكتور �شليمان الحبيب للخدمات الطبية القاب�شة - فرع 

�شركة اأجنبية.

رقم القي��د: 81609

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/12

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: اإدارة الواحدات الطبية وتطويرها وتموينها.

328      المنامة/ال�شقية  29     مجمع  61     طريق  11     مبنى  �شقة  ال�سرك�ة:  عنوان 

.36062022 هاتف 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

- �شركة مجمع عيادات الدكتور �شليمان الحبيب للخدمات الطبية القاب�شة

- فرع �شركة اأجنبية )�شعودية الجن�شية(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي الجن�شية(  - نا�شر بن محمد بن عبدالعزيز الحقباني 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

المدير )�شعودي الجن�شية(  - نا�شر بن محمد بن عبدالعزيز الحقباني 
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ملخ�ض عق��د

�سركة ان�سبير للبحوث )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ان�شبير للبحوث )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 75517

تاريخ التاأ�سي�ض: 2010/7/5

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

ال�سركة: خدمات اجراء الدرا�شات القت�شادية والت�شويقية والإ�شتراتيجية والتو�شط  اأغرا�ض 

لمختلف  والبيع  لل�شراء  الدولية  والو�شاطة  الإقت�شادية  الم�شاريع  واإن�شاء  تنمية  درا�شة  في 

ال�شلع.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 507 مبنى 2795 طريق 2835 مجمع 428   ال�شيف  هاتف 33779303.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- �شارة حمد عبداهلل اأبل 

عدد الح�ش�س )40( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(

)بحريني الجن�شية( 2- ه�شام اإبراهيم محمد زينل 

عدد الح�ش�س )160( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )16000( الن�شبة )٪80(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  - ه�شام اإبراهيم محمد زينل 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Managing Director )بحريني الجن�شية(  1- ه�شام اإبراهيم محمد زينل 

Director )بحرينية الجن�شية(  2- �شارة حمد عبداهلل اأبل 
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ملخ�ض عق��د

�سركة اأوجيناتك لخدمات النفط والغاز

وال�ست�سارات ال�سناعية )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اأوجيناتك لخدمات النفط والغاز وال�شت�شارات ال�شناعية )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81596

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/11

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: تقديم خدمات ا�شت�شارية في مجال �شناعة النفط وتقديم خدمات ا�شت�شارية 

في مجال ت�شويق منتجات النفط

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر100 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 106      مبنى 128      طريق 383        مجمع 316       و�شط المنامة 

هاتف 17550188 و36365526        فاك�س 17500199       �س. ب: 11175.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)�شعودي الجن�شية( 1- ريا�س محمد زيد الع�شبان 

عدد الح�ش�س )10( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )1000( الن�شبة )٪1(

)�شعودي الجن�شية( 2- عبدالمجيد بن �شليمان بن عبداهلل المهنا 

عدد الح�ش�س )10( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )1000( الن�شبة )٪1(

)�شعودي الجن�شية( 3- �شليمان بن نا�شر بن عبداهلل ال�شهري 

عدد الح�ش�س )20( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )2000( الن�شبة )٪2(

)�شعودي الجن�شية( 4- عبدالعزيز بن اإبراهيم بن �شالح اآل ال�شيخ 

عدد الح�ش�س )20( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )2000( الن�شبة )٪2(

)�شعودي الجن�شية( 5- نا�شر باذر نا�شر الباذر 

عدد الح�ش�س )30( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )3000( الن�شبة )٪3(

)�شعودي الجن�شية( 6- ماأمون بن �شم�س الدين توفيق ال�شمان 

عدد الح�ش�س )240( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )24000( الن�شبة )٪24(

)فرن�شي الجن�شية(  Olivier Soussac -7

عدد الح�ش�س )270( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )27000( الن�شبة )٪27(
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)�شعودي الجن�شية( 8- �شاحب ال�شمو الملكي الأمير �شلطان بن فهد بن عبدالعزيز اآل �شعود 

عدد الح�ش�س )400( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )4000( الن�شبة )٪40(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي الجن�شية(  1- نا�شر باذر نا�شر الباذر 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )فرن�شي الجن�شية(   Olivier Soussac -2

م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي الجن�شية(  3- ريا�س محمد زيد الع�شبان 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي الجن�شية(  4- ماأمون بن �شم�س الدين توفيق ال�شمان 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

ع�شو مجل�س الإدارة )�شعودي الجن�شية(  1- نا�شر باذر نا�شر الباذر 

رئي�س مجل�س الإدارة )�شعودي الجن�شية(  2- ماأمون بن �شم�س الدين توفيق ال�شمان 

ع�شو مجل�س الإدارة )�شعودي الجن�شية(  3- ريا�س محمد زيد الع�شبان 

ع�شو مجل�س الإدارة )فرن�شي الجن�شية(   Olivier Soussac -4
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ملخ�ض عق��د

�سركة اأندر بونه للتجارة )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اأندر بونه للتجارة )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81594

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/11

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

والك�ش�شوارات  الف�شية  والم�شوغات  ال�شبحات  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغ��را���ض 

وا�شتيراد وت�شدير وبيع العاب الأطفال واأدوات الزخرفه والزينة للمنا�شبات وا�شتيراد وت�شدير 

وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  اليدوية  وال�شنط  الأحــذيــة  ذلــك  في  بما  الجلدية  المنتجات  وبيع 

وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  الهاتف  وم�شتلزمات  اك�ش�شوارات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  ال�شاعات 

وبيع  بريدية  وطوابع  ومدر�شية  مكتبية  اأدوات  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  الجاهزة  المالب�س 

م�شتح�شرات التجميل.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

عنوان ال�سرك�ة: مبنى 7 طريق 601 مجمع 206 المحرق هاتف 33096686 و39499915.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)يمني الجن�شية( 1- وليد ناجي محمد عبدالقوي 

عدد الح�ش�س )196( قيمة الح�شة )50( اإجمالي الح�ش�س )9800( الن�شبة )٪49(

)بحريني الجن�شية( 2- اإبراهيم اأحمد �شالح فهيد 

عدد الح�ش�س )204(     قيمة الح�شة )50(   اإجمالي الح�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪001(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )يمني الجن�شية(  1- وليد ناجي محمد عبدالقوي 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  2- اإبراهيم اأحمد �شالح فهيد 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

رئي�س مجل�س المديرين )بحريني الجن�شية(  1- اإبراهيم اأحمد �شالح فهيد 

ع�شو مجل�س مديرين )يمني الجن�شية(  2- وليد ناجي محمد عبدالقوي 
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ملخ�ض عق��د

�سركة ال�سداي لحلول الت�سويق )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ال�شداي لحلول الت�شويق )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81590

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/11

مدة ال�سركة: 10 �شنوات

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: تقديم ال�شت�شارات الت�شويقية.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

 17558755 هاتف  جدحف�س   426 مجمع   50 طريق   38 مبنى   210 �شقة  ال�سرك�ة:  عنوان 

و39921194 فاك�س 17558700.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)هندي الجن�شية( 1- ابراهام بوثوبار امبيل ثيكاثيل تيتو 

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

)هندي الجن�شية( 2- جيثا ابراهام بوثوبار امبيل 

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )مجتمعين( )هندي الجن�شية(  1- جيثا ابراهام بوثوبار امبيل 

م�شتوى التوقيع )مجتمعين( )هندي الجن�شية(  2- ابراهام بوثوبار امبيل ثيكاثيل تيتو 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

General Manager )هندي الجن�شية(  1- ابراهام بوثوبار امبيل ثيكاثيل تيتو 

Assistant Manager )هندي الجن�شية(  2- جيثا ابراهام بوثوبار امبيل 
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ملخ�ض عق��د

�سركة اوداتو هوتيلز اند بروبرتي

مانجمنت ليمتد فرع ل�سركة اأجنبية

فرع ل�سركة اأجنبية

ا�سم ال�سركة: �شركة اوداتو هوتيلز اند بروبرتي مانجمنت ليمتد فرع ل�شركة اأجنبية.

رقم القي��د: 81586

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/10

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: اإدارة المطاعم والمقاهي.

المنامة/الق�شيبية   321 مجمع   333 طريق   106 مبنى   34 �شقة  ال�����س��رك�����ة:  ع��ن��وان 

و17876654.  17765444 هاتف 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بريطاني الجن�شية( 1- �شركة اوداتو هوتيلز اند بروبرتي مانجمنت ليمتد 

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )اثيوبي الجن�شية(   Elias Bekele Mengesha -

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)اثيوبي الجن�شية(  Elias Bekele Mengesha -
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ملخ�ض عق��د

�سركة اإم اإ�ض �سي �سي لاإ�ست�سارات والحلول الت�سويقية )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة اإم اإ�س �شي �شي لالإ�شت�شارات والحلول الت�شويقية )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81580

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/10

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

والور�س  الفنية  بالدرا�شات  متعلقة  وخدمات  الت�شويقية  ال�شت�شارات  تقديم  ال�سركة:  اأغرا�ض 

لمختلف  والبيع  لل�شراء  الدولية  والو�شاطة  البحرين  في  اأجنبية  ومنتجات  لخدمات  والترويج 

ال�شلع والو�شاطة بين ال�شركات الأجنبية والموؤ�ش�شات الوطنية.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

غزال  المنامة/بو   330 مجمع   3017 طريق   976 مبنى   22 �شقة  ال�����س��رك�����ة:  ع��ن��وان 

.17403143 فاك�س  و33404152   39622852 هاتف 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)مغربي الجن�شية( 1- خليل العلمي 

عدد الح�ش�س )66( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )6600( الن�شبة )٪33(

)مغربي الجن�شية( 2- راغب العلمي 

عدد الح�ش�س )66( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )6600( الن�شبة )٪33(

)مغربي الجن�شية( 3- مهند العلمي 

عدد الح�ش�س )68( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )6800( الن�شبة )٪34(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )مغربي الجن�شية(  1- مهند العلمي 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )مغربي الجن�شية(  2- راغب العلمي 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )مغربي الجن�شية(  2- خليل العلمي 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Director )مغربي الجن�شية(  1- مهند العلمي 

Director )مغربي الجن�شية(  2- خليل العلمي 

Director )مغربي الجن�شية(  3- راغب العلمي 
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ملخ�ض عق��د

�سركة جنيد القاب�سة )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة جنيد القاب�شة )ذ. م. م(.

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/10 رقم القي��د: 81583  

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: �شركة قاب�شة لمجموعة �شركات تجارية و�شناعية اأو خدمات.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر300 

الدبلوما�شية  المنطقة   317 مجمع   1705 طريق   419 مبنى   51 �شقة  ال�سرك�ة:  ع��ن��وان 

هاتف 17100000 و17111111.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- جنيد فوؤاد اختر محمد �شجاد 

عدد الح�ش�س )30( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )3000( الن�شبة )1(

)بحريني الجن�شية( 2- حمد فوؤاد محمد اختر محمد �شجاد 

عدد الح�ش�س )30( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )3000( الن�شبة )1(

)بحرينية الجن�شية( 3- فاطمة فوؤاد اختر محمد �شجاد 

عدد الح�ش�س )30( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )3000( الن�شبة )1(

)بحريني الجن�شية( 4- فهد جاويد محمد اختر محمد �شجاد 

عدد الح�ش�س )30( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )3000( الن�شبة )1(

)بحريني الجن�شية( 5- فوؤاد اختر محمد �شجاد 

عدد الح�ش�س )1410( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )141000( الن�شبة )47(

)بحريني الجن�شية( 6- جاويد محمد اختر محمد �شجاد 

عدد الح�ش�س )1470( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )147000( الن�شبة )49(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  1- فوؤاد اختر محمد �شجاد 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  2- جنيد فوؤاد اختر محمد �شجاد 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  3- حمد فوؤاد محمد اختر محمد �شجاد 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  4- جاويد محمد اختر محمد �شجاد 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

رئي�س مجل�س الإدارة )بحريني الجن�شية(  1- فوؤاد اختر محمد �شجاد 

)بحريني الجن�شية(        مدير 2- جاويد محمد اختر محمد �شجاد 
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ملخ�ض عق��د

�سركة راميا بازا )�ض. �ض. و(

لمالكها عبداهلل محمد غالب ال�سرعبي

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة راميا بالزا )�س. �س. و( لمالكها عبداهلل محمد غالب ال�شرعبي.

رقم القي��د: 81581

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/10

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: �شقق فندقية و�شقق مفرو�شة )�شياحية( لغاية ثالثين �شقة.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 

عنوان ال�سرك�ة: مبنى 225 طريق 2006 مجمع 320 المنامة/الحورة هاتف 17404564.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)يمني الجن�شية( - عبداهلل محمد غالب ال�شرعبي 

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )يمني الجن�شية(  - عبداهلل محمد غالب ال�شرعبي 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)يمني الجن�شية( - عبداهلل محمد غالب ال�شرعبي 
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ملخ�ض عق��د

�سركة لوتك�ض للمقاولت الميكانيكية )�ض. �ض. و(

لمالكتها وفاء حافظ محمد بلو�ض

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة لوتك�س للمقاولت الميكانيكية )�س. �س. و( لمالكتها وفاء حافظ محمد بلو�س.

رقم القي��د: 81575

مدة ال�سركة: 25 �شنة

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/9

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مقاولت ميكانيكية )درجة ثالثة(.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 801 مبنى 20 طريق 8 مجمع 704 �شلماباد هاتف 36457198.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( - وفاء حافظ محمد بلو�س 

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفردة( )بحرينية الجن�شية(  - وفاء حافظ محمد بلو�س 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)بحرينية الجن�شية( - وفاء حافظ محمد بلو�س 
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ملخ�ض عق��د

�سركة فا�ض فيك�ض للمقاولت )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة فال�س فيك�س للمقاولت )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81697

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/20

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مقاولت بناء )درجة ثالثة(.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

عنوان ال�سرك�ة: مبنى 82 طريق 25 مجمع 232 الدير هاتف 39033333 و34484450.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- اأمينه اأ�شماعيل حاجي اغا كازروني 

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

)بحريني الجن�شية( 2- عمار مرت�شى قدرت را�شتى 

عدد الح�ش�س )100( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )10000( الن�شبة )٪50(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفردة( )بحرينية الجن�شية(  - اأمينه اأ�شماعيل حاجى اغا كازروني 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)بحريني الجن�شية( - عمار مرت�شى قدرت را�شتى 
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ملخ�ض عق��د

�سركة بي جي بي جيه ادفرتايزينغ )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة بي جي بي جيه ادفرتايزينغ )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81683

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/19

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: دعاية واإعالن وتنظيم الموؤتمرات والمنا�شبات.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

عنوان ال�سرك�ة: �شقـــة  161 مبنــى 20 طريـــق  385 مجمـــع 305 و�شــط المنامــة هاتــــف 39632898.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)هندي الجن�شية(  Janak Govind -1

عدد الح�ش�س )10( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )1000( الن�شبة )٪5(

)هندي الجن�شية(  Rahul Pradip -2

عدد الح�ش�س )10( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )1000( الن�شبة )٪5(

)هندي الجن�شية(  Uday Asarpota -3

عدد الح�ش�س )10( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )1000( الن�شبة )٪5(

)هندي الجن�شية(  Umang Govind -4

عدد الح�ش�س )10( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )1000( الن�شبة )٪5(

)هندي الجن�شية(  Govind Ladharam Parmanand -5

عدد الح�ش�س )30( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )3000( الن�شبة )٪15(

)هندي الجن�شية(  Asajrpota Bhagwan Ladharam -6

عدد الح�ش�س )40( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(

)هندي الجن�شية(  Pradip Damoder Das -7

عدد الح�ش�س )40( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )4000( الن�شبة )٪20(

)هندي الجن�شية(  Jagdish Damodardas -8
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عدد الح�ش�س )50( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )5000( الن�شبة )٪25(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي الجن�شية(   Asajrpota Bhagwan Ladharam -1

م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي الجن�شية(   Govind Ladharam Parmanand -2

م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي الجن�شية(   Pradip Damoder Das -3

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)هندي الجن�شية(  Asajrpota Bhagwan Ladharam -1

)هندي الجن�شية(  Pradip Damoder Das -2

)هندي الجن�شية(  Govind Ladharam Parmanand -3
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ملخ�ض عق��د

�سركة كران�ض للمقاولت )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة كران�س للمقاولت )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81680

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/19

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: مقاولت بناء )درجة ثالثة( ومقاولت تنظيفات المرافق العامة.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 900ر47 

عنوان ال�سرك�ة: مبنى 3109 طريق 1448 مجمع 1014 الهملة.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحرينية الجن�شية( 1- �شركة مجموعة الخليج الإ�شتراتيجية )�س. �س. و( 

الن�شبة   )19200( الح�ش�س  اإجــمــالــي   )100( الح�شة  قيمة   )192( الح�ش�س  عــدد 

)0840ر٪40(

)بحريني الجن�شية( 2- محمد �شالح عبداهلل اأحمد �شعبان 

الن�شبة   )28700( الح�ش�س  اإجــمــالــي   )100( الح�شة  قيمة   )287( الح�ش�س  عــدد 

)9160ر٪59(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  - محمد �شالح عبداهلل اأحمد �شعبان 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Managing Director )بحريني الجن�شية(  - محمد �شالح عبداهلل اأحمد �شعبان 
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ملخ�ض عق��د

�سركة الجائفي للتجارة )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة الجفائفي للتجارة )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81667

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/18

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

العاب  وبيع  وت�شدير  وا�شتيراد  الجاهزة  المالب�س  وبيع  وت�شدير  ا�شتيراد  ال�سركة:  اأغرا�ض 

الطفال واأدوات الزخرفه والزينة للمنا�شبات وا�شتيراد وت�شدير وبيع ال�شبحات والم�شوغات 

الف�شية والك�ش�شوارات.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

عنوان ال�سرك�ة: مبنى 9ب طريق 54 مجمع 208 هاتف 39008912 و33728202.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)يمني الجن�شية( 1- �شالح محمد يحي الجائفى 

عدد الح�ش�س )49( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )4900( الن�شبة )50ر٪24(

)يمني الجن�شية( 2- علي محمد يحي الجائفى 

عدد الح�ش�س )49( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )4900( الن�شبة )50ر٪24(

)بحريني الجن�شية( 3- محمد الح�شن محمد نور محمد علي 

عدد الح�ش�س )102( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  1- محمد الح�شن محمد نور محمد علي 

)منفرد(  التوقيع  م�شتوى  )يمني الجن�شية(  2- �شالح محمد يحى الجائفى 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )يمني الجن�شية(  3- علي محمد يحى الجائفى 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)بحريني الجن�شية( 1- محمد الح�شن محمد نور محمد علي 

)يمني الجن�شية( 2- علي محمد يحى الجائفى 

)يمني الجن�شية( 3- �شالح محمد يحى الجائفى 



97
العدد: 3069 - الخميس 13 سبتمبر 2012

ملخ�ض عق��د

�سركة �سيجما لخبراء الإ�ست�سارات )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة �شيجما لخبراء الإ�شت�شارات )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81666

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/18

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: تقديم ا�شت�شارات في مجال التوظيف.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

الدبلوما�شية  المنطقة   317 مجمع   1702 طريق   125 مبنى   725 �شقة  ال�سرك�ة:  عنوان 

39696506 و34153022. هاتف 

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)�شوداني الجن�شية( 1- مروان �شالم رباح رم�شان 

عدد الح�ش�س )40( قيمة الح�شة )50( اإجمالي الح�ش�س )2000( الن�شبة )٪10(

)فل�شطيني الجن�شية( 2- محمود عبدالقادل محمد حمدان 

عدد الح�ش�س )360( قيمة الح�شة )50( اإجمالي الح�ش�س )18000( الن�شبة )٪90(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )فل�شطيني الجن�شية(  1- محمود عبدالقادل محمد حمدان 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شوداني الجن�شية(  2- مروان �شالم رباح رم�شان 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

نائب رئي�س مجل�س المديرين )�شوداني الجن�شية(  1- مروان �شالم رباح رم�شان 

رئي�س مجل�س المديرين )فل�شطيني الجن�شية(  2- محمود عبدالقادل محمد حمدان 
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ملخ�ض عق��د

�سركة ريادة جرين للتكنولوجيا )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة ريادة جرين للتكنولوجيا )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81664

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/18

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: خدمات مكافحة التلوث وتقديم الخدمات الإ�شت�شارية المتعلقة بالبيئة.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 3101 مبنى 1 طريق 365 مجمع 316 و�شط المنامة هاتف 17533755 

و39450495.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)رو�شيا الإتحادية الجن�شية( 1- مارينا لدونينا 

عدد الح�ش�س )32( قيمة الح�شة )50( اإجمالي الح�ش�س )1600( الن�شبة )٪8(

)رو�شيا الإتحادية الجن�شية( 2- اليك�شي ترا�شون 

عدد الح�ش�س )60( قيمة الح�شة )50( اإجمالي الح�ش�س )3000( الن�شبة )٪15(

)رو�شيا الإتحادية الجن�شية( 3- فالديمير �شوكهانون 

عدد الح�ش�س )104( قيمة الح�شة )50( اإجمالي الح�ش�س )5200( الن�شبة )٪26(

)بحرينية الجن�شية( 4- ال�شيخة �شياء اإبراهيم محمد اآل خليفة 

عدد الح�ش�س )204( قيمة الح�شة )50( اإجمالي الح�ش�س )10200( الن�شبة )٪51(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفردة( )بحرينية الجن�شية(  1- ال�شيخة �شياء اإبراهيم محمد اآل خليفة 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )رو�شيا الإتحادية الجن�شية(  2- اليك�شي ترا�شون 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )رو�شيا الإتحادية الجن�شية(  3- فالديمير �شوكهانون 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

رئي�س مجل�س اإدارة )بحرينية الجن�شية(  1- ال�شيخة �شياء اإبراهيم محمد اآل خليفة 

مدير تنفيذي )رو�شيا الإتحادية الجن�شية(  2- فالديمير �شوكهانون 

مدير )رو�شيا الإتحادية الجن�شية(  3- اليك�شي ترا�شون 
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ملخ�ض عق��د

�سركة فاليوتري كون�سلتن�سي )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة فاليوتري كون�شلتن�شي )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81696

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/20

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

وتقديم  الإداريــة  النظم  تنمية  وا�شت�شارات  اأعمال  واإدارة  اإدارة  م�شت�شارو  ال�سركة:  اأغرا�ض 

الدرا�شات  اجــراء  وخدمات  التوظيف  مجال  في  ا�شت�شارات  وتقديم  الت�شويقية  ال�شت�شارات 

القت�شادية والت�شويقية والإ�شتراتيجية.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر20 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 161 مبنى 20 طريق 385 مجمع 305 و�شط المنامة هاتف 39905133.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)هندي الجن�شية(  Jenny Ann Thomas -1

عدد الح�ش�س )20( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )2000( الن�شبة )٪10(

)هندي الجن�شية(  Tholoor Mathew Thomas -2

عدد الح�ش�س )180( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )18000( الن�شبة )٪90(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي الجن�شية(   Tholoor Mathew Thomas -

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Chairman )هندي الجن�شية(   Tholoor Mathew Thomas -
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ملخ�ض عق��د

�سركة دايمند للفنادق )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة دايمند للفنادق )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81689

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/20

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: فندق فئة )اربع نجوم(.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر000ر10 

 39332626 هاتف  المنامة/الحورة   320 مجمع   2002 طريق   54 مبنى  ال�سرك�ة:  ع��ن��وان 

و17297922.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( 1- عارف عبداهلل عبدالرحيم الكوهجي 

عدد الح�ش�س )3333( قيمة الح�شة )1000( اإجمالي الح�ش�س )3333000( الن�شبة )33ر٪33(

)بحريني الجن�شية( 2- وليد عبداهلل عبدالرحيم الكوهجي 

عدد الح�ش�س )3333( قيمة الح�شة )1000( اإجمالي الح�ش�س )3333000( الن�شبة )33ر٪33(

)بحريني الجن�شية( 3- عبدالرحيم عبداهلل عبدالرحيم الكوهجي 

عدد الح�ش�س )3334( قيمة الح�شة )1000( اإجمالي الح�ش�س )3334000( الن�شبة )34ر٪33(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  1- وليد عبداهلل عبدالرحيم الكوهجي 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  2- عبدالرحيم عبداهلل عبدالرحيم الكوهجي 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  3- عارف عبداهلل عبدالرحيم الكوهجي 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

مدير )بحريني الجن�شية(  1- وليد عبداهلل عبدالرحيم الكوهجي 

ع�شو مجل�س الإدارة )بحريني الجن�شية(  2- عارف عبداهلل عبدالرحيم الكوهجي 

ع�شو مجل�س الإدارة )بحريني الجن�شية(  3- عبدالرحيم عبداهلل عبدالرحيم الكوهجي 
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ملخ�ض عق��د

�سركة الجبل لاإ�ست�سارات )�ض. �ض. و(

لمالكها ال�سيد علي جعفر مكي الجبل

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة الجبل لالإ�شت�شارات )�س. �س. و( لمالكها ال�شيد علي جعفر مكي الجبل.

رقم القي��د: 81688

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/20

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: م�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال ومكاتب محاماة ا�شت�شارية دولية ول�شت�شارات 

القانونية.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر100 

هاتف  الدبلوما�شية  المنطقة   317 مجمع   1705 طريق   315 مبنى   77 �شقة  ال�سرك�ة:  عنوان 

17530400 و39999464 فاك�س 1732500 �س. ب: 11455.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( - علي جعفر مكي الجبل 

عدد الح�ش�س )1000( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )100000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  1- علي جعفر مكي الجبل 

م�شتوى التوقيع )منفردة( )بحرينية الجن�شية(  2- خديجة عبدالح�شين اأحمد ح�شن 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  3- محمد عبدالأمير اأحمد عبداهلل 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

General Manager )بحريني الجن�شية(  1- علي جعفر مكي الجبل 

Director )بحريني الجن�شية(  2- محمد عبدالأمير اأحمد عبداهلل 

Director )بحرينية الجن�شية(  3- خديجة عبدالح�شين اأحمد ح�شن 
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ملخ�ض عق��د

�سركة مينا انرجي �سليو�سنز القاب�سة )ذ. م. م(

�سركة ذات م�سئولية محدودة

ا�سم ال�سركة: �شركة مينا انرجي �شليو�شنز القاب�شة )ذ. م. م(.

رقم القي��د: 81671

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/18

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: �شركة قاب�شة لمجموعة �شركات تجارية و�شناعية اأو خدمات.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر250 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 241 مبنى 113 طريق 383 مجمع 316 و�شط المنامة هاتف 177777.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)اإماراتية الجن�شية( 1- ان بي اإ�س انرجي م ذ م �س 

عدد الح�ش�س )50( قيمة الح�شة )50( اإجمالي الح�ش�س )2500( الن�شبة )٪1(

)بحرينية الجن�شية( 2- اإن ب اإ�س البحرين للخدمات اآبار النفط والغاز )ذ. م. م( 

عدد الح�ش�س )4950( قيمة الح�شة )50( اإجمالي الح�ش�س )247500( الن�شبة )٪99(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي الجن�شية(  1- اأحمد بن محمد بن علي ال�شانع 

م�شتوى التوقيع )منفردة( )لبناني الجن�شية(  2- عدنان هاني غبري�س 

م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي الجن�شية(  3- فهد بن عبداهلل بن حمد بن دخيل 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Director )�شعودي الجن�شية(  1- اأحمد بن محمد بن علي ال�شانع 

Director )�شعودي الجن�شية(  2- فهد بن عبداهلل بن حمد بن دخيل 

Director )لبناني الجن�شية(  3- عدنان هاني غبري�س 
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ملخ�ض عق��د

�سركة دريم فين�سرز )�ض. �ض. و(

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ا�سم ال�سركة: �شركة دريم فين�شرز )�س. �س. و(.

رقم القي��د: 81672

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/18

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: بيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 

عنوان ال�سرك�ة: �شقة 241 مبنى 113 طريق 383 مجمع 316 و�شط المنامة هاتف 177777.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)بحريني الجن�شية( - جمال عبداهلل محمد الكوهجي 

عدد الح�ش�س )1000( قيمة الح�شة )50( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني الجن�شية(  - جمال عبداهلل محمد الكوهجي 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

Manager Director )بحريني الجن�شية(  - جمال عبداهلل محمد الكوهجي 
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ملخ�ض عق��د

�سركة الناخبي لاأوراق المالية )�ض. �ض. و(

لمالكها عبدالحافظ ح�سين عبداهلل الناخبي

�سركة ال�سخ�ض الواحد

ح�شين  عبدالحافظ  لمالكها  و(  �س.  )�ــس.  المالية  ــالأوراق  ل الناخبي  �شركة  ال�سركة:  ا�سم 

عبداهلل الناخبي.

رقم القي��د: 81686

تاريخ التاأ�سي�ض: 2012/6/19

تاريخ بدء ال�سنة المالية:الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�سنة المالية:الحادي والثالثون من دي�شمبر من كل عام.

اأغرا�ض ال�سركة: بيع و�شراء الأوراق المالية )اأ�شهم و�شندات( لح�شاب ال�شركة فقط.

العيني: - راأ�سمال ال�سركة: النقدي: 000ر50 

 17531001 هاتف  المحرق   211 مجمع   1109 طريق   107 مبنى   14 �شقة  ال�سرك�ة:  عنوان 

و33671896.

ال�سركاء ون�سبة م�ساهمتهم:

)يمني الجن�شية( - عبدالحافظ ح�شين عبداهلل الناخبي 

عدد الح�ش�س )500( قيمة الح�شة )100( اإجمالي الح�ش�س )50000( الن�شبة )٪100(

مجموع ن�سبة الملكية )٪100(

المخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )يمني الجن�شية(  - عبدالحافظ ح�شين عبداهلل الناخبي 

اأع�ساء مجل�ض الإدارة:

)يمني الجن�شية( - عبدالحافظ ح�شين عبداهلل الناخبي 
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سامية والأوقاف

اإعانات المحاكم

رقم ال�ستئناف: 3/1526/2011/03

رقم الدعوى: 9/9152/2010/02

تبليغ بطريق الن�سر

اإبراهيم محمد. الم�شتاأنف عليه:  الم�شتاأنفة : البنك الأهلي المتحد وكيالها المحامي عي�شى 

اأحمد �شلطان مجلي خمي�س. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكاًل، وفي المو�شوع بتعديل 

الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من احت�شاب الفائدة بواقع 2٪ �شنويًا وتعديله لي�شبح باإلزام 

�شنويًا من  بواقع ٪8،5  التفاقي  بال�شعر  به  المق�شي  المبلغ  التاأخيرية على  الفوائد  الم�شتاأنف 

تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2010/7/8م وحتى ال�شداد التام و تاأييد الحكم الم�شتاأنف فيما 

اتعاب  ومقابل  والم�شاريف  بالر�شوم  �شده  الم�شتاأنف  باإلزام  الحوال  جميع  وفي  ذلك،  عدا 

المحاماة عن درجتي التقا�شي.

    لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف عليه الذكور بالح�شور 

بنف�شه اأو بمن ينوب عنه جل�شة الأحد 2012/9/9، ليعلم.

رئي�ض محكمة ال�ستئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة

رقم ال�ستئناف: 6/1032/2011/03

رقم الدعوى: 4/7762/2010/02

تبليغ بطريق الن�سر

عليه:  الم�شتاأنف  اإبراهيم محمد.  عي�شى  المحامي  وكيالها  المتحد  الأهلي  البنك  الم�شتاأنفة: 

بتعديل  المو�شوع  وفي  �شكاًل،  ال�شتئناف  قبول  ال�شتئناف:  طلبات  علي.  الفتح  اأبو  علي  فريد 

الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به من احت�شاب الفائدة بواقع 5٪ �شنويا وتعديله لي�شبح بالزام 

الم�شتاأنف �شده بان يوؤدي للم�شتاأنف الفوائد الأخيرية على المبلغ المق�شي به بال�شعر التفاقي 

بوقع 7،9٪ �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق الحا�شل في 2010/5/11 وحتى ال�شداد التام وتاأييد 

بالر�شوم  �شده  الم�شتاأنف  بالزام  الأحـــوال  جميع  وفــي  ذلــك،  عــدا  فيما  الم�شتاأنف  الحكم 

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.

    لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف عليه المذكور بالح�شور 

بنف�شه اأو بمن ينوب عنه جل�شة الأحد 2012/9/9، ليعلم.

رئي�ض محكمة ال�ستئناف العليا المدنية الرابعة
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رقم ال�ستئناف: 7/790/2012/03

6/863/2012/03                  

رقم الدعوى: 2/7015/2009/02

تبليغ بطريق الن�سر

الم�شتاأنف الأول: را�شد �شند البوعركي. الم�شتاأنفة الثانية: فوقية عبدال�شالم محمد. الم�شتاأنفة 

الثالثة: عائ�شة �شند البوعركي وكيلهم المحامي عبدالرحمن را�شد الخ�شرم. الم�شتاأنف �شدها 

المحرق  نادي  – بالقرب من  الدولية  التكافل  �شركة  العنوان:  الدولية،  التكافل  �شركة  الأولى: 

 –  392 منزل  العنوان:  رادادكر�شنا،  بيالي  فا�شوديفان  الثانية:  �شدها  الم�شتاأنف  – عراد. 
الميعاد  خالل  لتقديمه  �شكال  ال�شتئناف  قبول  الطلبات:  الغربي.  الرفاع  –ى   906 مجمع 

الم�شتاأنف فيما  ال�شكلية والقانونية وتعديل الحكم  القانوني المحدد له م�شتوفيًا كافة �شروطه 

جابر  تعوي�شًا  دينار  اآلف  ت�شعة   9000 مبلغ  �شدهما  الم�شتاأنف  واإلزام  تعوي�س  من  به  ق�شى 

للم�شـتاأنفة  و-/1000ديــنــار  الأول  للم�شتاأنف  الت�شامن  و  بالت�شامم  والمادي  الأدبــي  لل�شرر 

الم�شتاأنف �شدها  واإلزام  والمعنوية،  المادية  الأ�شرار  الثالثة عن  للم�شتاأنفة  و -/500  الثانية 

بالر�شوم والم�شاريف واتعاب المحاماة.

فا�شوديفان  الثانية  �شدها  الم�شتاأنف  الرابعة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا      

الأحــد  ــوم  ي لنظره  الــمــحــددة  ال�شتئناف  لجل�شة  عنها  يــنــوب  بمن  اأو  بنف�شها  بالح�شور 

2012/9/16، ليعلم.

رئي�ض محكمة ال�ستئناف العليا الرابعة

رقم ال�ستئناف: 7/793/2011/03

رقم الدعوى: 3/7596/2009/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم   / الحواج  فاطمة  المحامية  وكيلتها  اأحمد  عبدالعزيز  �شاجدة  الم�شتاأنفة: 

المحامين. الم�شتاأنف �شدها: �شركة باتكو تردينج)جولي�س(، مجهولة العنوان. الطلبات: قبول 

�شدها  الم�شتاأنف  ـــزام  واإل الم�شتاأنف،  الحكم  بتعديل  المو�شوع  وفــي  �شكاًل،  ال�شتئناف 

بالم�شاريف والر�شوم واأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليها المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الخمي�س 2012/9/20، ليعلم .

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة
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رقم ال�ستئناف: 3/3289/2011/03

رقم الدعوى: 6/11296/2009/02

تبليغ بالح�سور

ال�شيد يو�شف / المحاكم - مكتب  لل�شجاد وكيله المحامي محمد  الم�شتاأنفة: �شركة البحرين 

اأحمد  ح�شين  ل�شاحبها   / للتجارة  الغامدي  موؤ�ش�شة  الأولــى:  �شدها  الم�شتاأنف  المحامين. 

الغامي. الم�شتاأنف �شدها الثانية: رانا مرد�شار �شعيد �شعيد اأحمد، مجهولة العنوان. الطلبات: 

قبول ال�شتئناف �شكاًل، وفي المو�شوع: الحكم باإلغاء الحكم الم�شتاأنف، والحكم بتعديل الحكم 

الم�شتاأنف، واإلزام الم�شتاأنف الم�شاريف واأتعاب محاماه.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليهما المذكورين بالح�شور 

بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة الخمي�س 2012/9/27، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة 

رقم ال�ستئناف: 6/1757/2011/03 

رقم الدعوى: 5/2004/2010/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم   / �شعد  هدى  المحامية  وكيلته  الخميرى  ح�شن  يو�شف  علي  الم�شتاأنف: 

المحامين. الم�شتاأنف �شدها، الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكاًل، وفي المو�شوع الق�شاء بالغاء 

الحكم الم�شتاأنف،  اإلزام الم�شتاأنف �شدده بالم�شاريف واتعاب محاماة.

     لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليها المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الخمي�س 2012/9/27، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف: 2/1174/2012/03

رقم الدعوى: 7/313/2011/02

تبليغ بطريق الن�سر

ابنائه  عن  طبيعيًا  وليًا  وب�شفته  نف�شه  عن  العبيدلي  عبداهلل  محمد  عي�شى  الأول:  الم�شتانف 

عمر ومحمد. الم�شتاأنف الثاني: �شنتي م�شايمه محمد ادرو�س، وكيله المحامي �شامي �شيادي. 

الم�شتاأنف �شده الأول: قا�شم اوداتيل، العنوان: كافتيريا ا�شيل – محل 114-116 �شارع احمد 

التكافل  �شركة  الثانية:  �شدها  الم�شـاأنف   .110 الحد  للبنات-  الحد  مدر�شة  خلف  ماجد  بن 

وال�شناعة.  التجارة  غرفة  مبنى  �شناب�س   –  14 الطابق   – التجار  بيت  العنوان:  للتاأمين، 

المو�شوع:  وفي  لال�شتئناف،  الزمني  القيد  خالل  لتقديمه  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول  الطلبات: 

بتعديل الحكم بزيادة المبلغ المحكوم به كالآتي:
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اأ - بزيادة المبلغ المحكوم به كتعوي�س مورث الى مبلغ ع�شرين األف دينار )20000دينار( بدل 

من اأربعة اآلف دينار.

ب - زيادة المبلغ المحكوم به ل�شقاء المتوفي الى مبلغ اربعة الف دينار بدل من ثالثة الف 

دينار ، لي�شبح مجموع المطالبة مبلغ وقدره -/30000دينار بدل من اثنين وع�شرين الف 

الدبية  ال�شرار  مع  التعوي�س  يتنا�شب  حتى  ال�شتئناف  بالئحة  مبين  هو  كما  وذلك  دينار 

وعن  ادبية  ا�شرار  ما  ا�شابه  مما  نف�شه  وعن  الول  الم�شتانف  ابن  ا�شابت  التي  والمادية 

بواقع  القانونية  الفوائد  الثانية مع  الم�شتاأنف  التي ا�شابت  الق�شر وال�شرار الدبية  ابناءه 

الر�شوم  �شدها  الم�شتانف  واإلـــزام  التام،  ال�شداد  وحتى  الحادث  وقــوع  تاريخ  من   ٪10

والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.

بالح�شور  الأول قا�شم  الم�شتاأنف �شده  الرابعة  المدنية  العليا  تعلن محكمة ال�شتئناف  لذا      

بنف�شه اأو بمن ينوب عنه جل�شة ال�شتئناف المحددة لنظره يوم الثنين 2012/9/17، ليعلم.

رئي�ض محكمة ال�ستئناف العليا الرابعة

رقم ال�ستئناف: 3/1817/2011/03

رقم الدعوى: 8/3790/2010/02

تبليغ بطريق الن�سر

الم�شتاأنفة: �شركة المالذ لخدمة ال�شيارات وكيلها المحامي علي ثامر. الم�شتاأنف عليه: ديني�س 

الجراءات  كافة  ل�شتيفائه  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول  الطلبات:  العنوان.  مجهول  فراجما�س، 

قيام  لعدم  دينار   3000/- بمبلغ  الم�شتاأنف  باإلزام  القا�شي  درجة  اأول  حكم  واإلغاء  ال�شكلية، 

الدعوى  الم�شتانف �شده م�شروفات  والقانون، وت�شمين  الواقع  الدعوى على �شند �شحيح من 

الم�شتانف  ليثبت  للتحقيق  الدعوى  اإحالة  واحتياطيًا:  المحاماة،  واتعاب  التقا�شي  عن درجتي 

وان  المطالبة  بمبلغ  ذمتها  ان�شغال  عدم  ال�شهود  و�شهادة  البينة  فيها  بما  الثبات  طرق  بكافة 

�شادق  مهدي  �شيد  �شالح  �شيد   / من  لكال   ) الكراج   ( الموؤ�ش�شة  بايجار  قامت  الم�شتانفة 

�شبر عبد  نا�شر  �شيد  لل�شيد /  تاجيره في 2009/6/1  اعتبارا من 2006/9/1 وحتى  ح�شين 

وانتفاء  المدة  تلك  خالل  حدث  المزعوم  التفاق  وان  تاريخه  حتى  ي�شغله  مازال  الذي  النبي 

�شلة الم�شتانفة به ول يوجد به ثمة توقيع من الموؤ�ش�شة ول مالكها ول اأحد العاملين بها وانتفاء 

عدم  وعليه  بها  يعمل  ول  ال�شيارات  لخدمة  المالذ  بموؤ�ش�شة  مرهون  علي  عبداهلل  علي  �شفة 

ان�شغال ذمتها بمبلغ المطالبة.

    لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف عليه بالح�شور بنف�شه 

اأو بمن ينوب عنه بالح�شور لجل�شة الأحد 2012/9/16، ليعلم.

رئي�ض محكمة ال�ستئناف العليا المدنية الرابعة



109
العدد: 3069 - الخميس 13 سبتمبر 2012

رقم ال�ستئناف: 9/533/2012/03

رقم الدعوى: 3/1183/2009/02

تبليغ بطريق الن�سر

الم�شتاأنف �شدها  المحامي �شامي �شيادي.  نيلة محمد عبدالرحيم محمد وكيلهم  الم�شتاأنفة: 

الأولى: مريم جا�شم ال�شتي وكيلتها المحامية فاطمة الحواج. الم�شتاأنف �شده الثاني: اإبراهيم 

العنوان: منزل 338 طريق 1512 مجمع 815 مدينة عي�شى. الم�شتاأنف �شدها  ال�شتي،  جا�شم 

الثالثة: فاطمة جا�شم ال�شتي، العنوان: فيال 1038-طريق 4126 مجمع 941 الرفاع ال�شرقي. 

 710 طريق   407 مبنى   11 �شقة  العنوان:  ال�شتي،  جا�شم  عائ�شة  الرابعة:  �شدها  الم�شتاأنف 

العنوان:  العقاري،  والت�شجيل  الم�شاحة  الخام�س: جهاز  الم�شتاأنف �شده  المحرق.  مجمع 207 

�شكاًل  ال�شتئناف  قبول  الطلبات:  المنامة.  الوطني-  البحرين  بنك  – مقابل  الحكومة  �شارع 

الم�شتاأنف  وبمخاطبة  قانونًا،  قبوله  �شرائط  ل�شائر  ول�شتيفائه  الزمنية  الفترة  لتقديمة خالل 

�شده الخام�س لإفادة حول تاريخ ت�شجيل الت�شرف الم�شجل بالمقدمة 2008/16500، واإلغاء 

الحكم الم�شتاأنف القا�شي ببطالن التوكيل الر�شمي المقيد برقم 2008052871وبطالن عقد 

بالمقدمة  والم�شجل   2008/12/11 والـــمـــوؤرخ   2008053358 الــمــوثــق  الــر�ــشــمــي  الــبــيــع 

والبيع  التوكيل  هذا  ونفاذ  ب�شحة  والحكم  الخام�س  �شدها  الم�شتاأنف  لدى   2008/16500

�شدهم  الم�شتاأنف  واإلزام  بنفاذهما،  والحكم  �شدهم  والم�شتاأنف  المورث  وفاة  قبل  الم�شجل 

التقا�شي. درجتي  عن  المحاماة  والأتعاب  الر�شوم  الخام�س-  – عدا 
     لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدهم من الثاني وحتى 

الرابعة المذكورين باأنه اإذا لم يح�شروا اأو يعينوا وكياًل ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة الثنين 

2012/9/3 فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقهم ح�شوريًا، ليعلم.

رئي�ض محكمة ال�ستئناف العليا المدنية الثانية

رقم ال�ستئناف: 9/284/2012/03

رقم الدعوى: 9/1191/2009/02

تبليغ بطريق الن�سر

عبدالكريم  ونجاح  ح�شن  ح�شين  بطي  وعبدالجليل  ح�شين  بطي  عبدالجليل  علي  الم�شتاأنفون: 

ر�شى علوان وعلياء عبدالجليل بطي ح�شين وزهراء عبدالجليل بطي ح�شين، وكيلتهم المحامية 

رويال  الثانية:  �شدها  الم�شتاأنف  با�شين.  �شنج  كارام  الأول:  �شده  الم�شتاأنف  الحواج.  فاطمة 

حيث  من  اأوًل:  الطلبات:  خليفة.  اآل  را�شد  هيا  المحامية  وكيلتهم  للتاأمين  الين�س  �شن  اند 

ال�شكل: بقبول ال�شتئناف �شكال لتقديمه في الموعد القانوني م�شتوفيًا كافة او�شاعه ال�شكلية. 

ثانيًا: من حيث المو�شوع: باإلغاء الحكم الم�شتاأنف والق�شاء مجددًا باإلزام الم�شتاأنف �شدهما 
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األف   25 مبلغ  جميعًا  للم�شتاأنفين  يدفعا  باأن  بينهما  فيما  والت�شامم  بالت�شامن  والثانية  الأول 

ومقابل  بالر�شوم  والثاني  الأول  �شدهما  الم�شتاأنف  اإلــزام  الأحــوال:  جميع  وفي  ثالثًا:  دينار. 

اأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي و الفائدة القانونية.

    لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الرابعة الم�شتاأنف �شده الأول كارام �شنج با�شين 

الثنين  ــوم  ي لنظره  الــمــحــددة  ال�شتئناف  لجل�شة  عنه  يــنــوب  بمن  اأو  بنف�شه  بالح�شور 

2012/9/10، ليعلم.

رئي�ض محكمة ال�ستئناف العليا الرابعة

رقم ال�ستئناف: 3/1392/2012/03

رقم الدعوى: 9/6870/2011/02

تبليغ بطريق الن�سر

�شده:  الم�شتاأنف  محمد.  اإبراهيم  عي�شى  المحامي  وكيله  المتحد  الأهلي  البنك  الم�شتاأنف: 

ا�شتقبال  اأجهزة  وبيع  و�شيانة  لتركيب  �شتار  لين  مالك  الب�شارة  ف�شل  الرحمن  فتح  عبده 

القنوات، العنوان: �شقة 4 مبنى 751 طريق 1419 مجمع 914 الرفاع ال�شمالي. الطلبات: قبول 

ال�شتئناف �شكاًل، وفي المو�شوع  بتعديل الحكم الم�شـتاأنف فيما ق�شى به من احت�شاب الفائدة 

ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويًا   ٪10،66 بواقع  لي�شبح  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويًا   ٪1 بواقع 

الحا�شل في 2011/4/4م و تاأييده فيما عدا ذلك، وفي جميع الحوال الزام الم�شتاأنف �شده 

بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.

    لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف �شده بالح�شور بنف�شه 

اأو من ينوب عنه لجل�شة الثنين 2012/9/3، ليعلم.

رئي�ض المحكمة العليا ال�ستئنافية الرابعة

رقم ال�ستئناف: 7/112/2012/03

رقم الدعوى: 4/7417/2011/02

تبليغ بطريق الن�سر

الم�شتاأنفة: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية وكيلها المحامي عبدالرحمن ال�شوملي.

– باربار   2659 طريق   2367 فيال  العنوان:  محمد،  علي  عبدالعزيز  زينب  عليها:  الم�شتاأنف 

ال�شرائط  كافة  ل�شتيفائه  �شكال  ال�شتئناف  قبول   : ال�شكل  حيث  من   -1 الطلبات:   .526

ال�شكلية. 2- من حيث المو�شوع : بتعديل الحكم الم�شتاأنف في �شق الفائدة القانونية والق�شاء 

ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   ٪10 بواقع  القانونية  بالفوائد  الحكم  ب�شمول  مجددًا 

التام  وتاأييد الحكم الم�شتاأنف فيما عدا ذلك. 3- ت�شمين  الم�شتاأنف �شدها بكافة الم�شاريف 

من الر�شوم  واأتعاب المحاماة عن درجتي التقا�شي.
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    لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الدائرة الرابعة للم�شتاأنف عليها بالح�شور بنف�شها 

اأو بمن ينوب عنها بالح�شور لجل�شة الأحد 2012/9/3، ليعلم.

                 رئي�ض محكمة ال�ستئناف العليا المدنية الرابعة

رقم ال�ستئناف: 9/2176/2011/03

رقم الدعوى: 5/11498/2009/02

تبليغ بالح�سور

المحامين.  - مكتب  المحاكم   / اأحمد عبداهلل  المحامي محمد  وكيله  اإيالف  نك  الم�شتاأنف: 

اإيالف  �شركة  الثانية:  �شدها  الم�شتاأنف  التجارة.  ال�شناعة  وزارة  الأولى:  �شدها  الم�شتاأنف 

البحرين كابيتال انف�شتمنت، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: ا�شتئناف مدني.

بالح�شور  المذكورة  الثانية  �شدها  للم�شتاأنف  الأولــى  العليا  ال�شتئناف  محكمة  تعلن  لذا      

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الثنين 2012/9/3، ليعلم.

  رئي�ض المحكمة ال�ستئنافية العليا الأولى

رقم ال�ستئناف: 9/3103/2011/03

رقم الدعوى: 7/11824/2009/02

تبليغ بالح�سور

الإقامة.  بور�شيد، مجهول  المحامية �شالحة  �شنج وكيلتهم  وراجندر  �شنج  ني�شان  الم�شتاأنفان: 

الم�شتاأنف �شدها: بحر الخليج للمقاولت، مجهولة العنوان. الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكاًل، 

واأتعاب  الم�شاريف  و  الر�شوم  الم�شتاأنف  واإلــزام  الم�شتاأنف،  الحكم  بتعديل  المو�شوع  وفي 

المحاماة مع الفائدة، وب�شفته احتياطية توجيه اليمين الحا�شمة للم�شتاأنف بال�شيغة الواردة 

بالئحة ال�شتئناف. 

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليها المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنه  لجل�شة الأربعاء 2012/9/26، ليعلم.  

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف: 7/2835/2011/03

رقم الدع�وى: 7/5774/2010/02

تبل�ي���غ بالح�سور

المحامين.  مكتب   - المحاكم   / بور�شيد  عي�شى  المحامي  وكيله  خــان  �شبير  الم�شتاأنف: 

المتاأخرة،  الأجــور  الطلبات:  العنوان.  مجهولة،  للتجارة،  �شفاء  موؤ�ش�شة  �شدها:  الم�شتاأنف 

ومكافاأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات ال�شنوية، وتذكرة العودة، والتعوي�س عن ال�شرر الناتج 

عن التاأخير الرواتب،  وا�شترجاع مبلغ -/1200 دينار. 
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    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليها  المذكورة بالح�شـور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الأربعاء 2012/9/26، ليعلم.                                             

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف: 5/2626/2011/03

رقم الدعوى: 2/11418/2009/02

تبليغ بالح�سور

 - المحاكم   / بور�شيد  فرج  عي�شى  وكيله   FAZAL HUSSAIN SAKHI FAZAL الم�شتاأنف: 

العنوان.  والعقارات، مجهولة،  للمقاولت  الفجر  الم�شتاأنف �شدها: موؤ�ش�شة  المحامين.  مكتب 

الم�شتاأنف  واإلزام  الم�شتاأنف،  الحكم  بتعديل  المو�شوع  �شكاًل، وفي  ال�شتئناف  الطلبات: قبول 

�شدها بالم�شاريف الر�شوم واأتعاب المحاماة.

    لـذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليها  المذكورة بالح�شـور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها  لجل�شة الأربعاء 2012/9/26، ليعلم.  

       رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف: 2/2653/2011/03

رقم الدعوى: 9/10254/2008/02

تبليغ بالح�سور

الم�شتاأنف: MUHAMMAD ASLAM MUHAMMAD MUHAMMAD وكيله عي�شى بور�شيد 

والحجارة،  للنق�س  ال�شمائر  موؤ�ش�شة  �شدها:  الم�شتاأنف  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /

الم�شتاأنف،  الحكم  باإلغاء  والمو�شوع  �شكاًل،  ال�شتئناف  قبول  الطلبات:  العنوان.  مجهولة 

وت�شمين الم�شتاأنف �شدها الم�شاريف الر�شوم واأتعاب محاماه. 

      لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليها  المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الأربعاء 2012/9/26، ليعلم. 

      رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف: 9/2987/2011/03

رقم الدع�����وى: 8/1067/2010/02

تبليغ بالح�سور

 -1 �شدهما:  الم�شتاأنف  ال�شفاف.  با�شم  المحامي  وكيله  القالف  حبيب  ح�شن  الم�شتاأنف: 

ال�شيارات.  لتاأجير  عالم  موؤ�ش�شة   -  2 حنفي.  �شفوت  المحامي  وكيله  عبدالفتاح  مجدي 

الف�شل  التنفيذية لحين  الطلبات: قبول ال�شتئناف �شكاًل، وب�شفة م�شتعجلة وقف الجراءات 

المديونية  �شند  ببطالن  والق�شاء  درجــة  اأول  الحكم  باإلغاء  المو�شوع  وفي  ال�شتئناف.  في 
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وببراءة ذمة الم�شتاأنف �شدها الثاني، وت�شمين الم�شتاأنف �شدها الر�شوم واأتعاب محاماه. 

المذكورين  عليهما   للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا      

بالح�شـور بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة الأربعاء 2012/9/26، ليعلم.                                                        

      رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف: 9/2839/2011/03

رقم الدعوى: 8/1067/2010/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم   / بور�شيد  عي�شى  المحامي  وكيله  يعقوب  محمد  اأ�شلم  محمد  الم�شتاأنف: 

العنوان.  مجهولة،   والحجارة،  للنق�س  ال�شمائر  موؤ�ش�شة  �شدها:  الم�شتاأنف  المحامين. 

والمو�شوع  ال�شكلية.  ل�شرائط  م�شتوفيًا  الميعاد  في  لرفعه  �شكاًل  ال�شتئناف  قبول  الطلبات: 

باإلغاء الحكم الم�شتاأنف فيما ق�شى به والق�شاء مجدًا للم�شتاأنف بكافة الطلبات الواردة بك�شف 

ن�س  الى  ا�شتنادًا  درجة  اأول  محكمة  واأمــام  العمل  وزارة  لدى  من  المقدمة  العمالية  ال�شكوى 

ال�شتئناف،  ب�شاأن  ــواردة  ال والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  من   224 و   223 المادتين 

وت�شمين الم�شتاأنف �شدها الر�شوم ومقابل اأتعاب محامين درجتي التقا�شي والفائدة القانونية 

بواقع 10٪ من تاريخ ال�شتحقاق حتى تمام ال�شداد. 

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليها  المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها لجل�شة الثالثاء 2012/9/18، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم ال�ستئناف: 5/1914/2011/03

رقم الدعوى: 6/1833/2009/02    

تبليغ بالح�سور

الم�شتاأنفان: منديب كومار وامارجيت �شنج وكيلهما المحامي عي�شى فرج بور�شيد / المحاكم 

الطلبات:  العنوان.  مجهولة  للمقاولت،  الخليج  بحر  �شدها:  الم�شتاأنف  المحامين.  مكتب   -

قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقديمه في الموعد القانوني، وفي المو�شوع بتعديل الحكم الم�شتاأنف، 

وت�شمين الم�شتاأنف �شدها الر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة،  واحتياطيًا توجيه اليمين 

الحا�شمة بال�شيغة الوارد اأعاله.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف عليها المذكورة بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها  لجل�شة الأربعاء 2012/9/19، ليعلم.     

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة
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رقم الدعوى: 2/1788/2012/14

تبليغ بالح�سور

الجن�شية(،  )بحريني   630024057 ال�شخ�شي  رقمه  ال�شتراوي  عا�شور  جواد  جعفر  المدعي: 

عنوانها: مبنى 1946 طريق 841 �شلماباد 708. المدعى عليها: وفاء جا�شم عبداهلل ال�شتراوي، 

رقمها ال�شخ�شي 800808363 )بحرينية الجن�شية(، مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: اإثبات 

اإيقاع الطالق.

المذكورة  عليها  للمدعى  الجعفرية(  )الدائرة  الأولى  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا      

باأنها اإذا لم تح�شر اأو تعين لها وكياًل ينوب عنها بالح�شور لجل�شة يـوم الأربعاء 2012/9/19، 

فاإن المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�سرعية الجعفرية الأولى

رقم الدعوى: 02/ 7/10162/2011

تبليغ بالح�سور

موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  اأديــب.  خليل  المحامي  وكيلها  كانو  خليل  اإبراهيم  �شركة  المدعية: 

جدعلي لقطع الغيار، العنوان: مبنى 141اأ �شارع 77 جدعلي 721. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى 

عليها باأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره 3793/742 دينارًا والفوائد والر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2012/9/23 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 02/ 9/10166/2011

تبليغ بالح�سور

المدعية: ال�شركة العربية العالمية للتجارة وقطع الغيار وكيلها المحامي خليل اأديب. المدعى 

�شفة   .721 جدعلي   -77 �شارع  141اأ-  مبنى  العنوان:  الغيار،  لقطع  جدعلي  موؤ�ش�شة  عليها: 

والفوائد  ديــنــارًا   4456/600 قــدره  مبلغ  للمدعي  تدفع  بــاأن  عليها  المدعى  ــزام  اإل الــدعــوى: 

والر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى: 7/12607/2011/02

تبليغ بالح�سور

 / الموؤيد-  توفيق  اأيمن  المحامي  وكيله  والقانون  للمحاماة  والموؤيد  الذكير  مكتب  المدعي: 

المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليها الأولى: موؤ�ش�شة م�شك القاب�شة �س.م.ب )مقفلة(. 

طريق   -110 مبنى   -11 �شقة  العنوان:  ال�شوا،  م�شطفى  ريا�س  نواف  الثاني:  عليه  المدعى 

503- المحرق 205. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 372/975 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  المذكورين  عليهما  للمدعى  الأولــى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

جل�شة يوم 2012/9/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 4/5081/2012/02 

تبليغ بالح�سور

 – المحاكم   / جالل  ال�شيد  حامد  مي  المحامية  وكيلتها  غريب  ح�شن  علي  محمد  المدعي: 

مكتب المحامين. المدعى عليها: Jessica Ricafranca Plndez، العنوان: محل 659 طريق 204 

مجمع 320 �شارع المعار�س. �شفة الدعوى: طلب مبلغ -/2200 مع الر�شوم والم�شاريف. 

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

الثالثاء 2012/9/4 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدينة الرابعة

رقم الدعوى: 2012/02/ 5/4813

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة بيت الموؤيد وكيلها اأيمن توفيق الموؤيد. المدعى عليها الأولى: مارياما �شيمون 

الثاني:  عليه  المدعى  العنوان.  مجهولة   ،680422269 ال�شخ�شي  رقمها  الجن�شية(  )هندية 

�شفة  العنوان.   مجهول   ،620716339 ال�شخ�شي  رقمه  الجن�شية(  )هندي  كوريان  جــورج 

الدعوى: طلب ديون.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعى عليهما المذكورين بالح�شور بنف�شهما اأو 

بوكيل عنهما وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2012/9/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى 

رقم الدعوى: 9/1146/2012/02

تبليغ بالح�سور

وكيلها  عبا�س  ح�شين  علي  عبدعلي  ل�شاحبها  البناء  معدات  لتاأجير  دلمون  موؤ�ش�شة  المدعية: 
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 11 مبنى  العنوان:  �شوتان،  لتي  جعفر  محمد  عليه:  المدعى  اإ�شماعيل.  علي  ح�شن  المحامي 

طريق 87 مجمع 910 الرفاع الغربي. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/576 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر اأو 

ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  الثنين 2012/9/17  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  وكياًل  يعين 

بحقه ح�شوريًا، ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 2/836/2012/02

تبليغ بالح�سور

يو�شف  عبداللطيف  اأحمد  طارق  عليه:  المدعى  لنج.  ما  ب�شير  محمد  اختر  محمد  المدعي: 

مع  دينارًا   4255/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .620054921 ال�شخ�شي  رقمه  �شويطر، 

الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

اأو  بنف�شه  بالح�شور  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

بوكيل عنه لجل�شة يوم الثنين 2012/9/10 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 9/7761/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  تــوكــيــل  الــتــويــجــري  عــبــدالــكــريــم  الــمــحــامــي  وكيلها  الــبــحــريــن  زيـــن  �ــشــركــة  الــمــدعــيــة: 

– الدور  – برج دبلومات  – مجمع 317  – طريق 1705  2010008162، العنوان: مبنى 315 

كارثنتى  �شيد  عــبــداهلل  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  903/المنطقة  رقــم  مكتب  التا�شع 

العنوان: �شقة 2 مبنى 2506  ال�شخ�شي 741121557 )هندي الجن�شية(،  عبدالرحمن، رقمه 

الر�شوم  مــع  ــارًا  ــن دي  94/801 قـــدره  مبلغ  طلب  ــدعــوى:  ال �شفة   .709 مجمع   979 طــريــق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/608/2012/02

تبليغ بالح�سور

�شقة  العنوان:  للتدريب،  اك�شبيرت�س  معهد  �شاحبة  ر�شي  عبدالوهاب  عي�شى  ب�شرى  المدعية: 

 ،2002 مقاولت  الرابع:  عليه  المدعى   .338 المنامة  طــريــق3817-  مبنى544   105  -104



117
العدد: 3069 - الخميس 13 سبتمبر 2012

العنوان: مبنى 454 طريق  الو�شيط،  الخام�س: جريدة  المدعى عليه  العنوان: �س.ب 24444. 

للطباعة  ريغال  مركز  ال�شابع:  عليه  المدعى  �شلمان-المنامة.  ال�شيخ  �شارع   407 مجمع   84

الدعوى:  �شفة   .15067 �س.ب  العدلية  �شنتر-  فني�شيا   10 رقم  محل  العنوان:  والقرطا�شية، 

منازعات تجارية.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهم المذكورين بالح�شور باأنف�شهم اأو 

بوكيل عنهم لجل�شة الثالثاء 2012/9/25، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/4204/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم 2010008162 

)عراقي   760349061 مهدي  عناد  مهدي  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   – المحاكم   /

الجن�شية(،  العنوان: �شقة 7 مبنى 165 طريق 705 مجمع 307. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

100/366 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/4216/2011/02

تبليغ بالح�سور

خا�س  ر�شمي  توكيل  الــمــاجــد  نبيلة  المحامية  وكيلتها  تيليكوم  مينا  �شركة  الــمــدعــيــة: 

 ،Enad Mohamed Ramadan:عليه المدعى  المحامين.  – مكتب  المحاكم   /  2010013429

820311359 )بحريني الجن�شية(، العنوان: �شقة 12 مبنى 168 طريق 51 مجمع 209. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 93/500 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 5/4220/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم 2010008162 

رقمه   ،KHLAIF HUMOOD ALABED:عليه المدعى  المحامين.  مكتب   – المحاكم   /

مجمع   514 طريق   439 مبنى   12 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  )�شوري   790712326 ال�شخ�شي 



118
العدد: 3069 - الخميس 13 سبتمبر 2012

905. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 585/849 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/4305/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم 2010008162 

رقمها   ،GLADYS NICERIO INOCENIO عليها:  المحامين.المدعى  مكتب   – المحاكم   /

 .928 2817 مجمع  647 طريق  مبنى  العنــوان:  الجن�شية(،  )فلبينية  ال�شخ�شي 750344377 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  ديــنــارًا   63/726 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة 

المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/5680/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: موؤ�ش�شة الب�شارة لتاأجير ال�شيارات وكيلها المحامية علي ح�شين ثامر. المدعى عليه: 

رامان ماروا، العنوان: منزل 1242 طريق 325 مجمع 303 المنامة. �شفة الدعوى: طلب مبالغ 

مالية مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

اأو بوكيل عنه      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور بنف�شه 

للح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2012/9/5 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 3/2268/2012/02

تبليغ بالح�سور

الح�شن،  هتيمي  لوا�س  روكــة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 

العنوان: مبنى 846 طريق 525 مجمع 205 المحرق. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 287/335 

دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها لجل�شة يوم الثالثاء 2012/9/4 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة
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رقم الدعوى: 2/2277/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي. المدعى عليها: نجاة �شالح عي�شى الخور، العنوان: 

مع  دينارًا   1387/800 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .342 مجمع  طريق4216   876 مبنى 

الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها لجل�شة يوم الثالثاء 2012/9/4 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 2/1548/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: حمد محمود ال�شيخ عبداللطيف اآل محمود وكيله المحامي حامد المحمود / المحاكم 

 2393 مبنى   4 محل  العنوان:  ال�شائغ،  ح�شين  اأحمد  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   –
الر�شوم  مع  دينارًا   4516/250 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .704 �شلماباد   440 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2012/9/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/12605/2011/02

تبليغ بالح�سور

 / الموؤيد  توفيق  اأيمن  المحامي  وكيله  والقانون  للمحاماة  والموؤيد  الذكير  مكتب  المدعي: 

�س.م.ب  القاب�شة  م�شك  موؤ�ش�شة  الأولـــى:  عليها  المدعى  المحامين.  مكتب   – المحاكم 

 110 مبنى   11 �شقة  العنوان:  ال�شوا،  م�شطفى  ريا�س  نواف  الثاني:  عليه  المدعى  )مقفلة(. 

الر�شوم  مع  ديــنــارًا   375/150 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .205 المحرق   503 طريق 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  المذكورين  عليهما  للمدعى  الأولــى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

جل�شة يوم الأحد 2012/9/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 02/ 7/14907/2011

تبليغ بالح�سور

المدعي: عبدالوهاب اأحمد كيك�شو وكيلها المحامي علي جعفر مكي. المدعى عليه: اأمجد ثائر 
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اإلزام  الدعوى:  �شفة   .341 المنامة   4112 984 طريق  منزل  العنوان-:  كريمي،  عبداهلل  علي 

والم�شاريف  والر�شوم  والفوائد  دينار   2600/- قدره  مبلغ  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  المدعي 

ومقابل اأتعاب المحاماة-.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/7669/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  تــوكــيــل  الــتــويــجــري  عــبــدالــكــريــم  الــمــحــامــي  وكيلها  الــبــحــريــن  زيـــن  �ــشــركــة  الــمــدعــيــة: 

التا�شع  – الدور  دبلومات  برج   317 مجمع   1705 طريق   315 مبنى  العنوان:   ،2010008162

رقمها  عي�شى،  خلفان  اأحمد  نجاة  عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   /  903 رقم  مكتب 

 2557 طريق   1633 مبنى    12 �شقة  العنوان:  الجن�شية(.  )بحرينية   691202850 ال�شخ�شي 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  مجمع 925. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 66/197 دينارًا مع 

اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/6703/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  توكيل  الــتــويــجــري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زيــن  �شركة  الــمــدعــيــة: 

2010008162، العنوان: مبنى 315 طريق 1705 مجمع 317 – برج دبلومات – الدور التا�شع 

 LAITH HANI MOHAMMED عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   /903 رقم  مكتب 

مبنى   13 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  )بحريني   900408006 ال�شخ�شي  رقمه   ،ALSUNAID

الر�شوم  182 طريق 5410 مجمع 254. �شفة الدعوى: طلب مبلغ وقدره 382/242 دينارًا مع 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 9/7924/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية �س.ت: )13444( وكيلها المحامي محمد عيد 

ال�شركة  الأولــى:  عليها  المدعى  عليهما:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   / الح�شيني 

 187 مبنى   7 �شقة  عنوانها:   ،)1-65366( ذ.م.م  القاب�شة  لال�شتثمار  النيبالية  البحرينية 

 ،Dip Bahadur Khadka :الطريق 365 – �شارع عي�شى الكبير مجمع 307. المدعى عليه الثاني

الجن�شية(،  عنوانه: �شقة 33 مبنى 220 طريق 2704  ال�شخ�شي 690307284 )نيبالي  رقمه 

مجمع 327. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 4065/419 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت  المذكورين  للمدعى عليهما  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

جل�شة يوم الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/8024/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحامي  وكيلها   )13444( �س.ت:  )امتياز(  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعية: 

رقمه  جوبتا،  ت�شندان  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   / الح�شيني  عيد  محمد 

المجمع   330 طريق   88 مبنى   2 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،   )هندي   851220207 ال�شخ�شي 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1036/121 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  المنامة.   304

ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 3/3974/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  توكيل  الــتــويــجــري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زيــن  �شركة  الــمــدعــيــة: 

 ،abdulmajeed ali karim abbas :2010008162 / المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه

طريق   1776 مبنى   12 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  )بحريني   520105648 ال�شخ�شي  رقمه 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   69/534 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .742 مجمع   4263

ومقابل اأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 6/4631/2011/02

تبليغ بالح�سور

التويجري توكيل رقم 2010041208  المدعية: �شركة ليت �شبيد وكيلها المحامي عبدالكريم 

/ المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه:BIZLINK INTL HOLDING W.L.L، العنوان: 

مع  ديــنــارًا   568/162 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة   .319 مجمع   7301 طريق   46 منزل 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/3915/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم 2010008162 

/ المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليها: �شينا اأحمد عبداهلل الهاجري، رقمه ال�شخ�شي 

 .917 مجمع   1704 طريق   245 مبنى   11 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  )بحرينية   731007557

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  ديــنــارًا   63/967 قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة 

المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/7581/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  تــوكــيــل  الــتــويــجــري  عــبــدالــكــريــم  الــمــحــامــي  وكيلها  الــبــحــريــن  زيـــن  �ــشــركــة  الــمــدعــيــة: 

2010008162، العنوان: مبنى 315 طريق 1705 مجمع 317 – برج دبلومات – الدور التا�شع 

مكتب رقم 903 / المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليه: عمار عبدالجليل اأحمد عبداللطيف، 

رقمه ال�شخ�شي 810308746 )بحريني الجن�شية(،  العنوان: مبنى 1070 طريق 5537 مجمع 

اأتعاب  الر�شوم والم�شاريف ومقابل  الدعوى: طلب مبلغ قدره 59/428 دينارًا مع  455. �شفة 

المحاماة.
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    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/7582/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  تــوكــيــل  الــتــويــجــري  عــبــدالــكــريــم  الــمــحــامــي  وكيلها  الــبــحــريــن  زيـــن  �ــشــركــة  الــمــدعــيــة: 

– الدور  – برج دبلومات  – مجمع 317  – طريق 1705  2010008162، العنوان: مبنى 315 

يا�شين  علي  هاني  فاتن  عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   /  903 رقم  مكتب  التا�شع 

611011190 )بحرينية الجن�شية(، العنوان: مبنى 1960 – طريق 841 – مجمع 708. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 109/405 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/6795/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري، توكيل رقم 8162-2010 

رقمه   ،RALLY MANIQUIS BANAAG عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /

البديع  �شارع   –2299 مبنى   20 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  )فلبيني   821223992 ال�شخ�شي 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل  مجمع 555. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 54/460 دينارًا مع 

اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم 2012/09/18م لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/6960/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم   توكيل  الــتــويــجــري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زيــن  �شركة  الــمــدعــيــة: 

 BUREL CONSULTING S.P.C :2010008162 / المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه

67263، العنوان: �شقة 2236 مبنى 1459 طريق 4626 مجمع 346. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 1164/790 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/7577/2011/02

تبليغ بالح�سور

رقم  تــوكــيــل  الــتــويــجــري  عــبــدالــكــريــم  الــمــحــامــي  وكيلها  الــبــحــريــن  زيـــن  �ــشــركــة  الــمــدعــيــة: 

2010008162، العنوان: مبنى 315 طريق 1705 مجمع 317 – برج دبلومات – الدور التا�شع 

عبداهلل،  البيت  �شو  عبداهلل  عليه: محمد  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   / رقم 903  مكتب 

رقمه ال�شخ�شي 900813130 )بحريني الجن�شية(،  العنوان: �شقة 12 مبنى 1273 طريق 817 

مجمع 808. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 123/156 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/9097/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم 2010008162 

ال�شخ�شي  رقــمــه  بــديــع،  محمد  عــمــرو  عليه:  الــمــدعــى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /

�شفة   .905 مجمع   549 طريق   2308 مبنى  العنــوان:  الجن�شية(،  )م�شري   821033964

الدعوى: طلب مبلغ قدره 341/383 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2012/9/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 7/6208/2011/02

تبليغ بالح�سور

العنوان: مكتب رقم 54-  �شهناز علي عبداهلل،  المحامية  وكيلته  المدعي: زحل محمد غندور 

بناية عالية- الطابق الخام�س المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليها: مارينا دز هيمفا )رو�شية 

الجن�شية(، العنوان: فيال1161 طريق 4309- بالرفاع فيوز. �شفة الدعوى: طلب ديون.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها بجل�شة الثالثاء 2012/9/25، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى 
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رقم الدعوى: 5/9305/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم 2010008162 

اأبكر �شليم، رقمه ال�شخ�شي  / المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه: معاذ يحيى النور 

850616697 )بحريني الجن�شية(، العنوان: مبنى 816  طريق 825 مجمع 908. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 975/002 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2012/9/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 6/4371/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري توكيل رقم 2010008162 

/ المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليها:EJLAL ALI MIRZA RADHI، رقمها ال�شخ�شي 

871000610 )بحرينية الجن�شية(، العنوان: �شقة 1 مبنى 170 طريق 501 مجمع 805. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 93/643 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 3/2050/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة التاأمين الإيرانية وكيلها المحامي اأ�شامه اأنور، العنوان: مكتب 51-بناية 254 

مجمع320 طريق 2007 الحورة. المدعى عليهما: ح�شين علي عبدالوهاب ح�شن وفاروق �شالم 

نظمي �شيخ محمد، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب مبالغ مالية.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهما المذكورين بالح�شور بنف�شهما اأو 

بوكيل عنهما وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2012/9/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 6/4172/2012/02

تبليغ بالح�سور

�شنقور،  حميد  نجاح  عليه:  المدعى  عبدالرحمن.  اأحمد  عبدالواحد  عبدالرحمن  المدعي: 

العنوان: منزل 1738 طريق 5654 مجمع 356. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/525 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.
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     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

لجل�شة يوم الثالثاء 2012/9/11 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 9/6220/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعى  اإ�شماعيل.  – ح�شن  المحامي  وكيلها  البناء  معدات  لتاأجير  دلمون  موؤ�ش�شة  المدعية: 

عليه: محمد يو�شف عبدالروؤوف، رقمه ال�شخ�شي 720321832، العنوان: �شفة الدعوى طلب 

مبلغ قدره -/120 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

الثالثاء 2012/9/4 لنظر الدعوى، ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 3/6305/2012/02

تبليغ بالح�سور

 - المحاكم   / اإ�شماعيل  علي  المحامي ح�شن  وكيله  اأميري  المدعية: محمد علي عبدالرحمن 

اأحمد يعقوب �شلمان- البا�شم لالأدوات الكهربائية، العنوان:  مكتب المحامين. المدعى عليه: 

باإلزام  الحكم  الدعوى:  �شفة  المنامة.   315 اللوؤلوؤة  مجمع   336 طريق   27 بناية   31 مكتب 

المدعى عليه باأن يوؤدي مبلغ قدره 1749/800 دينارًا وت�شمينه الم�شروفات والر�شوم والفوائد 

القانونية ومقابل اتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/4 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/3853/2012/02

�شد  الجالهمة  علي  محمد  وداد  المدعية  باأن  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن      

المدعى عليهم �شريفة مطر علي وغيرها وجهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري. طالبة فيها :1( 

المتوفى مطر علي  ورثة  ال�شاد�س ع�شر ب�شفتهم  اإلى  الأول  المدعى عليهم من  باإلزام  الحكم 

اأ�شل وثيقة ملكية العقار الكائن بمدينة عي�شى المملوك لمورثهم  عو�س علي بت�شليم المدعية 

بموجب رقم 1978/2974.

م�شفوع  بطلب  المحكمة  لهذه  يتقدم  اأن  المدعي  اعترا�س على طلب  لديه  فاإن كل من  لذا      

باأوجه اعترا�شه وقد حددت المحكمة جل�شة الثالثاء 2012/9/4 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�ساد�سة 
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رقم الدعوى: 8/9147/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة مينا تيليكوم وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري، توكيل ر�شمي خا�س رقم 

– مكتب المحاكم. المدعى عليها: نعيمة فوؤاد مح�شن عبدالغني،  2010-13429 / المحاكم 

طريق   2918 مبنى   12 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  )بحرينية   790207486 ال�شخ�شي  رقمه 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينار  قدره 102/030  مبلغ  الدعوى: طلب  2175 مجمع 721. �شفة 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/4618/2011/02

تبليغ بالح�سور

التويجري توكيل رقم 2010041208  المدعية: �شركة ليت �شبيد وكيلها المحامي عبدالكريم 

رقمه   ،ROBERT MELVIN ASPIN/ال�شيد عليه:  المدعى  المحاكم.  مكتب   – المحاكم   /

 7329 طريق   1545 منزل   26 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  )بريطاني   660334453 ال�شخ�شي 

مجمع 373.  �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 356/260 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/12729/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعى عليها:  الوطني.  المحامي محمد علي  للن�شر وكيلها  الهالل  المدعية: �شركة مجموعة 

�شركة كال�شيك للت�شويق ذ.م.م، العنوان: �شقة 103 مبنى 63 �شارع 20 مجمع 332 المنامة / 

الر�شوم والم�شروفات والفوائد  بو ع�شيرة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/810 دنانير مع 

واأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها لجل�شة يوم الثنين 2012/9/10 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة
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رقم الدعوى: 3/505/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: محمد ال�شيخ اإ�شحاق. المدعى عليه: اثير �شالم خليل، العنوان: �شقة 11 مبنى 4370 

الر�شوم  مع  دينار   600/- قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة  الق�شيبية.   321  ،2165 طريق 

والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

اأو  بنف�شه  بالح�شور  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

بوكيل عنه لجل�شة يوم الثالثاء 2012/9/11 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 14/ 3/1622/2012

تبليغ بالح�سور

المنامة.   302 مجمع   226 طريق   1439 مبنى  العنوان:  فرج،  عاي�س  �شداد  اأميرة  المدعية: 

)بحرينية الجن�شية(. المدعى عليه: يو�شف مبارك �شقر الخالدي، مجهول العنوان )�شعودي 

الجن�شية(. مو�شوع الدعوى: الح�شانة.

لم  اإذا  باأنه  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة يوم الأحد 2012/9/9 ف اإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثانية

رقم الدعوى: 9/13827/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: ال�شركة العربية للتجارة وقطع الغيار وكيلها المحامي خليل اأديب / المحاكم - مكتب 

مجمع   927 طريق   547 منزل  العنوان:  امباكوريل،  جورج  كوريان  عليه:  المدعى  المحامين. 

دينارًا   4131/670 قدره  مبلغًا  يوؤدي  باأن  عليه  المدعى  باإلزام  الحكم  الدعوى:  �شفة   .909

وت�شمينه الم�شروفات والر�شوم والفوائد القانونية ومقابل اتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/4 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/9029/2011/02

تبليغ بالح�سور

العنوان:  عبدالفراج،  عبدالر�شول  حيدر  محمد  عليه:  المدعى  البوارج.  مفرو�شات  المدعية: 

�شقة 135، مبنى 3214 ، طريق 1449، الهملة 1014. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/1539 

دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.
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اأو  بنف�شه  بالح�شور  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

بوكيل عنه لجل�شة يوم الثنين 2012/9/10 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 5/3547/2012/02

تبليغ بالح�سور

حمد  اإبراهيم  عليه:  المدعى  اأنــور.  اأ�شامة  المحامي  وكيلها  العقارية  الرفة  وكالة  المدعية: 

�شاحية   436 مجمع   3620 �شارع   1072 مبنى   25 مكتب  العنوان:  الــدبــدوب،  محمد  محمد 

والفوائد  والم�شروفات  الر�شوم  مع  دينار   4500/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  ال�شيف. 

واأتعاب المحاماة.

اأو بوكيل عنه      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور بنف�شه 

للح�شور لجل�شة يوم الأربعاء 2012/9/19 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدع�وى: 1/13342/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: عبداهلل مو�شى �شالح محمد ال�شنيني وكيله المحامي اأحمد جا�شم عبداهلل.  المدعى 

اإبراهيم  عبا�س  اإبراهيم   -2 ت.�ــس(.   67875( العقارية  المجل�س  اأبــراج  �شركة   -1 عليهم: 

الأعرج، عنوانه: مبنى 515 طريق 4015 مجمع 740 عالي. 3- فا�شل عبا�س اإبراهيم واأحمد 

اإبراهيم وجا�شم محمد من�شور، عنوانهم: مكتب 12 مبنى B2473  طريق 704 مجمع  ر�شي 

قدره  مبلغًا  للمدعى  ــوؤدو  ي بــاأن  عليهم  المدعى  اإلـــزام  طلب  الــدعــوى:  �شفة  �شلماباد.   441

-/28890 دينارًا والفوائد والر�شوم ومقابل اأتعاب المحاماة.

بالح�شور  المذكورين  عليهم  للمدعى  الثانية  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا      

باأنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة الأربعاء 2012/9/26، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 4/12847/2010/02

تبليغ بالح�سور

المحامين.   - مكتب  المحاكم   / وجيهه حمد  المحامية  وكيلتها  لالإلكترونيات  الدار  المدعية: 

المدعى عليه: �شعد عبداهلل اأحمد العامر، العنوان: �شقة 11 مبنى 408 طريق 710 مجمع 207 

والم�شروفات  القانونية  والفائدة  دينارًا   1568/- قدره-  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  المحرق. 

والر�شوم ومقابل اتعاب المحاماة. 
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    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/4 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 9/8345/2011/02

تبليغ بالح�سور

وكيله  الجن�شية(،  )باك�شتاني   79012735 ال�شخ�شي  رقمه  خان،  غالم  خان  عمر  المدعي: 

 / الدبلومات  بــرج   – الثالث  الطابق   –  301 مكتب  العنوان:  الجار،  حمد  را�شد  المحامي 

 )840603282 ال�شخ�شي  رقمه  كاهاني،  جانجاي  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة 

الدعوى:  �شفة  مبنى 144 طريق 2905  مجمع 529.   6 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  )موريتاني 

طلب مبلغ قدره -/5000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 3/12805/2011/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   – المحاكم   / التويجري  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

المحامين. المدعى عليه: AIDA HANIYE AMAR MBACKE، رقمه ال�شخ�شي 711231826. 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   253.100/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثامنة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنين 2011/12/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى: 7/1750/2012/02

تبليغ بالح�سور

وكيلتها  المفرو�شة  وال�شقق  ال�شياحية  والمطاعم  الفنادق  لـــالإدارة  ميجو  �شركة  المدعية: 

بناية   36 A �شقة   1 العنوان:  العبادي،  �شعيد  اأحمد  عليه:  المدعى  الحو�شني.  ليلى  المحامية 

رقم 1710 طريق 2427 مجمع 324 المنامة.  �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/1290 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة .

      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور بنف�شه اأو بوكيل عنه  

لجل�شة يوم الثالثاء 2012/9/11 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

                                            قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة
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رقم الدعوى: 2012/02/ 2/6796

تبليغ بالح�سور

المدعي: عبدالعزيز حمد الب�شام ب�شفته وكياًل عن ال�شيخ �شالم العلي ال�شباح وكيله المحامي 

ر�شي خليل اإبراهيم. المدعى عليه: عبد الح�شين اإبراهيم اإبراهيم دروي�س، مجهول العنوان. 

�شفة الدعوى: طلب اإخالء من ماأجور مع دفع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/1631/2012/02

تبليغ بالح�سور

المـدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري  توكيل ر�شمي خا�س رقم 

2010-8162 / المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه: محمد عثمان مراد بخا�س، رقمه 

مجمع   1847 طريق   2428 مبنى  العنوان:  الجن�شية(،  531120368 )باك�شتاني  ال�شخ�شي  

318. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 269/454 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/1738/2012/02

تبليغ بالح�سور

رقم  تــوكــيــل  التويجري   عــبــدالــكــريــم  الــمــحــامــي  وكيلها  الــبــحــريــن  زيـــن  �ــشــركــة  الــمــدعــيــة: 

2010008162 / المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه: ريا�س حمد �شالم حمد بو�شهاب، 

 – – طريق 2727  العنوان: مبنى 2017  الجن�شية(،  ال�شخ�شي 771006764 )بحريني  رقمه 

مجمع 927. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 327/412 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 8/1691/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم   / التويجري  المحامي/عبدالكريم  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

 ،01/68680 HITS AFRICA BAHRAIN HOLDING CO. W.L.L :المحامين. المدعى عليها

 4634/028 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .428 مجمع   2835 طريق   2784 مبنى  العنوان: 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدع�وى: 9/4825/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعـية:  �شركة اأميك�س )ال�شرق الأو�شط( وكيلها المحامي �شعيد علي المال. المدعى عليه: 

ماني�شا نايدو.  �شفة الدعوى: طلب دين.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة 2012/9/20.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى 7/1683/2012/02

تبليغ بالح�سور

-2010 خا�س  ر�شمي  التويجري   عبدالكريم  المحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  المدعية: 

 GILBERTO PALOMARES عــلــيــه:  الــمــحــامــيــن.الــمــدعــى  مكتب   - الــمــحــاكــم   /  8162

مبنى    29 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  701037601 )فلبيني  ال�شخ�شي  رقمه   ،REANZARES

الر�شوم  مع  دينارًا   316/823 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .706 مجمع   632 طريق   958

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدع�وى: 8/4316/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

عبدالهادي.  عبير  المحامية  وكيلتها  الأفالم  وتوزيع  ال�شينما  لإدارة  الدانة  �شركة  المدعـية: 

المدعى عليهما: �شركة جوي الوقا�س وهنتري جورج كناي. �شفـة الدعــوى: طلب دين.
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بالح�شور  المذكورين  عليهما  للمدعى  الثالثة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا      

بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة الثالثاء 2012/9/25، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/1496/2012/02

تبليغ بالح�سور

-2010 خا�س  ر�شمي  التويجري  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  تيليكوم  مينا  �شركة  المدعية: 

رقمه  جاد،  محمد  عبدالعظيم  اأيمن  عليه:  المحامين.المدعى  مكتب   - المحاكم   /  13429

مجمع   604 طريق   61 مبنى   12 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  810609444 )بحريني  ال�شخ�شي 

206. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 322/769 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب 

المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/2713/2012/02

تبليغ بالح�سور

 /  2011002890 رقم  توكيل  التويجري   عبدالكريم  المحامي  وكيلها  بتلكو  �شركة  المدعية: 

 2/28569 جا�شم  اأحمد  ال�شهيد  عبد  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم 

الرفاع.   / العنوان: مبنى 157 طريق 334 مجمع 903  اأحمد جا�شم،  ل�شاحبها/ عبدال�شهيد 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   3025/249 وقدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى 5/2723/2012/02   

تبليغ بالح�سور

 /  2011002890 رقم  توكيل  التويجري   عبدالكريم  المحامي  وكيلها  بتلكو  �شركة  المـدعية: 

المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليه: ح�شام �شامي ح�شين الم�شقطي، رقمه ال�شخ�شي 

�شفة   .816 مجمع   1623 طريق   1114 مبنى  العنوان:  الجن�شية(،   821107852 )بحريني 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 644/038 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 6/3118/2012/02

تبليغ بالح�سور

 /  2011002890 رقم  توكيل  التويجري   عبدالكريم  المحامي  وكيلها  بتلكو  �شركة  المدعية: 

م  م  ذ  التجارية  للخدمات  البحرين  �شركة  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم 

الدعوى: طلب  �شفة  الرفاع.   /  903 – مجمع   334 – طريق   157 مبنى  العنــوان:   ،2-1270

مبلغ قدره 1768/794 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 6/13684/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة كريدي ماك�س وكيلتها المحامية زينات المن�شوري، العنوان: بناية المتروك- 

علي  عبا�س  محمد  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.   -1705 طريق  مكتب62-  الخام�س-  الطابق 

حبيل، العنوان: منزل150 طريق4105- مجمع 341- الجفير. 

المو�شوع: طلب ديون.                       

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم الثنين 2012/9/3 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/7929/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة اإبراهيم خليل كانو وكيله المحامي خليل اإبراهيم اأديب، العنوان: مكتب 73- 

الطابق ال�شابع مركز ال�شيخ را�شد التجاري �شارع اللوؤلوؤ المنامة. المدعى عليه الثاني المدخل: 

عادل علي ح�شن انجنير، مجهول العنوان. �شفة الدعـوى: طلب ديون.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه لجل�شة الثنين 2012/9/17، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى 9/3205/2012/02

تبليغ بالح�سور

 /  2011002890 رقم  توكيل  التويجري   عبدالكريم  المحامي  وكيلها  بتلكو  �شركة  المدعية: 

ال�شخ�شي  رقمه  رم�شان،  عبا�س  اإبراهيم  خليل  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم 

580113442 )بحريني الجن�شية(،   العنوان: �شندوق بريد: 54215. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 562/466 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/1609 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 9/7929/2011/02

تبليغ بالح�سور

بي  اي  جي  �شي  كيه  ــى:  الأول عليها  المدعى  المالية.  لال�شت�شارات  القلعة  �شركة  المدعـية: 

هولدنجز ال ال �شي، مجهولة العنوان. �شفة الدعـوى: طلب ديون.

اأو  بنف�شها   بالح�شور  المذكورة  عليها  للمدعى  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا      

بوكيل عنها لجل�شة الثنين 2012/9/17، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى:  1/747/2012/02

تبليغ بالح�سور

 -53 مكتب  العنوان:  مجدم،  ماجد  المحامي  وكيله  البوعوا�س  اأحمد  عي�شى  حمد  المــدعي: 

الخليج  �شركة  الأولــى:  عليها  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة  الدانة-  بناية  الخام�س  الطابق 

الدولية لال�شتثمار. المدعى عليه الثاني: م�شطفى اأحمد نا�شر ال�شيخ، العنوان: مرفاأ البحرين 

المالي – الطابق العا�شر- البرج الغربي �س.ب2294. المو�شوع: طب ديون.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليهما المذكورين بالح�شور بنف�شهما اأو 

بوكيل عنهما وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى 

رقم الدعوى: 6/1742/2012/02

تبليغ بالح�سور

المـدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري  توكيل رقم 201008162 

ال�شخ�شي  رقمها   ،LILIBETH ABOYOG عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   /

680330720 )فلبينية الجن�شية(، العنوان: مبنى 303 طريق 2103 مجمع 321. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 267/543 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 8/1755/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: وزير ال�شحة ب�شفته ويمثله جهاز ق�شايا الدولة، العنوان: بناية رقم 743 كاربارك 

العربية  الأكاديمية  عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   713 مجمع   4071 طريق  بــالزا 

للخدمات التعليمية والبحوث، العنوان: ال�شقة 230 ال�شارع/ المبنى 1161-1503 المجمع411 

المدينة- الم�شلى. المو�شوع: طلب ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الولى للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى 

رقم الدعوى: 9/2516/2012/02

تبليغ بالح�سور

رقم  تــوكــيــل  التويجري   الــمــحــامــي/عــبــدالــكــريــم  وكيلها  �شبيد  ليـــت  �ــشــركــة  الــمــــــــدعــيــة: 

يثرب  �شركة  عليها:  المدعى  المحاكم،  – اإدارة  المحامين  مكتب  العنــوان:   -2010041208

�شفة   .319 مجمع   1910 طريق   328 مبنى   40 �شقة  العنوان:    ،34920 م  م  ذ  للمقاولت 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 284/333 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

   لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 4/2519/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة ليت �شبيد وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري  توكيل رقم 2010041208/ 

م  م  ذ  ادفيرتايزينج  اند  ميديا  امو�شن  �شركة  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم 

66452، العنـوان: �شقة 2 مبنى 2623 طريق 2155 مجمع 321. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

330/903 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 3/5347/2012/02

تبليغ بالح�سور

وكيله  المحمود  محمد  عبدالرحمن   / ل�شاحبها  الغذائية  للمواد  �شيفر  موؤ�ش�شة  المدعية: 

الح�شين  رملة عبد  ل�شاحبته  �س.ت  عواد  عليه: مطعم  المدعى  اأنور محمد.  اأ�شامة  المحامي 

اأحمد ال�شائغ، العنوان: طريق 850 مبنى 214 مجمع 604 �شترة واديان. �شفة الدعوى: اإلزام 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   6381/400 قــدره  مبلغًا  للمدعية  يــوؤدي  بــاأن  عليه  المدعى 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية لمن تمثل المدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور 

بنف�شها اأو بوكيل عنها وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 02/ 9/4352/2011

تبليغ بالح�سور

عليه:  المدعى  �شيادي.  �شامي  المحامي  وكيلها  ال�شيارات  لتاأجير  اأو�شكار  �شركة  المدعية: 

باأن  عليه  المدعي  اإلزام  الدعوى:  �شفة  العنوان.  الدبدوب، مجهول  �شعيد  را�شد  �شعيد  محمد 

والم�شاريف  والر�شوم  بواقع ٪10  القانونية  والفائدة  دينارًا  مبلغ قدره -/624  للمدعية  يدفع 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2012/9/16  لنظر الدعوى، ليعلم.

        قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/15084/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: وزارة ال�شحة وتمثلها هيئة الت�شريع والفتاء القانوني، العنوان: بناية كاربارك بالزا 

�شقة  العنوان:  عبدالعال،  ابراهيم  بن  علي  �شركة  عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  – المنطقة 
توؤدي  بــاأن  عليها  المدعى  اإلــزام  الدعوى:  �شفة    .321 المنامة   3118 طريق   1624 بناية   1

للمدعية مبلغ قدره 4148/206 دينارًا والر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى: 02/ 9/10501/2011

تبليغ بالح�سور

المحامين.     مكتب   – المحاكم   / حمد  وجيهة  المحامية  للكمبيوتر وكيلته  ال�شفير  المدعي: 

المدعى عليه: محمد معيوف خليفة �شالم، العنوان: فيال رقم 1813 طريق 4430 مجمع 944 

مبلغًا  للمدعي  يوؤديا  باأن  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  �شافرة. 

قدره -/3432 دينارًا والر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

باأنها قد حددت  المذكور  الثاني  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

جل�شة يوم الأربعاء 2012/9/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/201203208/02

تبليغ بالح�سور

 /  2011002890 رقم  توكيل  التويجري  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  بتلكو  �شركة  المــدعية: 

للعقارات ذ م م 01/047431،  المملكة  �شركة  المدعى عليها:  المحامين.  – مكتب  المحاكم 

 3503/907 قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .306 مجمع   2611 طريق   214 مبنى  العنوان: 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الدعوى: 2/2991/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة زين البحرين وكيلها المحامي عبدالكريم التويجري ر�شمي خا�س رقم 2010-

8162 / المحاكم – مكتب المحامين. المدعى عليه:MARO SIMATOVIC ، رقمه ال�شخ�شي 

�شفة   .463 مجمع   69 طريق   61 مبنى   19 �شقة  العنـوان:  الجن�شية(،  711124426 )اأمريكي 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 114/550 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى: 3/3209/2012/02

تبليغ بالح�سور

 /  2011002890 رقم  توكيل  التويجري،  عبدالكريم  المحامي  وكيلها  بتلكو  �شركة  المدعية: 

والت�شويق  للتجارة  ال�شعاف  مركز  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب   – المحاكم 

طريق   65 مبنى   9 �شقة  العنوان:  مح�شن، 02/018019،  ح�شن  مح�شن  عبدالجليل  ل�شاحبها 

والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   1120/721 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .314 مجمع   14

ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  للمدعى عليها  ال�شابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

يوم الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة

رقم الق�سية: 9/414/2006/02

اإعان بيع بالمزاد العلني

الم�شجل  للعقار  العلني  بالمزاد  للبيع  و�شعها  عن  ال�شاد�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن 

المنامة  من  بالمحرق  والكائن   1968/2389 رقم  المقدمة   497/1970 رقم  الوثيقة  بموجب 

منزل 531 طريق 927 المحرق 209 ولآيل ملكيته لكل من تركة المتوفي يو�شف عبداهلل الوزان 

واآخرون 

الدلل عبداهلل  يراجع  ان  المزايدة  اأو  ال�شراء  المزاد على  في  لديه رغبة  فاإن كل من  لذا      

الخالدي هاتف رقم 36407395  اأو قلم كتاب المحكمة على اأن يبداأ ب�شعر قدره 92764/152 

دينار وقد حددت جل�شة الخمي�س 2012/9/20 لبدء المزايدة، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�ساد�سة

رقم الق�سية: 9/414/2006/02

اإعان بيع بالمزاد العلني

   تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة عن و�شعها للبيع بالمزاد العلني للعقار الم�شجل 

المنامة  من  بالمحرق  والكائن   1968/2389 رقم  المقدمة   497/1970 رقم  الوثيقة  بموجب 

منزل 531 طريق 927 المحرق 209 ولآيل ملكيته لكل من تركة المتوفي يو�شف عبداهلل الوزان 

واآخرون. 

عبداهلل  الــدلل  يراجع  ان  المزايدة  اأو  ال�شراء  على  المزاد  في  رغبة  لدية  من  كل  فــاأن  لذا 

الخالدي هاتف رقم 36407395  اأو قلم كتاب المحكمة على اأن يبداأ ب�شعر مبلغ وقدرة -/105 

األف دينار وقد حددت جل�شة الخمي�س 2012/9/20 لبدء المزايدة، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى: 1/912/2012/02

تبليغ بالح�سور

اأ�شواق بابا �شنز وكيلته المحامية هدى �شعد / المحاكم  المــدعي: اأحمد جعفر غلوم �شاحب 

عبدعلي،  اأحمد  �شكينة  ل�شاحبتها  اأجنا�س  اأ�شواق  عليها:  المدعى  المحامين.  مكتب   –
مجهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 1780/275 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل 

اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأربعاء 2012/10/7 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 2/680/2011/02

تبليغ بالح�سور

عليها:  المدعى  ح�ّشاني.  فريد  المحامي  وكيلها  الــوزان  عبدالرحمن  اأحمد  عزيزة  المدعية: 

الحورة.  العنوان: �شقة 101 مبنى 3625 طريق 1862 مجمع 318  لوي�شا د. في يو�شف،  ماريا 

10٪والر�شوم  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  ديــنــارًا   880/- قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 1/1837/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: ال�شفير للكمبيوتر وكيلتها المحامية وجيهة محمد، العنوان: مكتب 44- بناية 367- 

العنوان:   الهنداوي،  اأحمد  حمد  �شامي  عليه:  المدعى  المنامة.   -318 مجمع   -1805 �شارع 

المدعى  باإلزام  اأداء  اأمر  اإ�شدار  الدعوى:  �شفة   .1213 حمد  مدينة   1209 طريق   608 منزل 

عليه  باأن يوؤدي للطالبة مبلغِا قدره -/4104 دنانير

واإلزام  التام  ال�شداد  التاأخيرية 3٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى  واإلزام المدعى عليه الفوائد 

المدعى عليه الر�شوم والم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة.

يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه   المدعى  الولى   ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.          

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى: 3/617/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: ر�شا ابراهيم اأحمداني �شاحب موؤ�ش�شة اأحمداني للتجارة والمقاولت وكيله المحامي 

�شامي �شيادي. المدعى عليها: �شركة دار ال�شيراميك لأ�شحابها بالت�شامن  ال�شيد جعفر �شعيد 

علي ها�شم ومو�شى ال�شيد علي �شعيد علي، العنوان: مبنى 1548 �شارع 4338 مجمع 243 عراد. 

10٪والر�شوم  بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دنانير   4206/872 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 02/ 2/14241/2011

تبليغ بالح�سور

عليها:  المدعى  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  ال�شيارات  لتاأجير  اأو�شكار  �شركة  المدعية: 

مبلغًا  للمدعية  تدفع  باأن  عليها  المدعى  اإلزام  الدعوى  العنوان. �شفة  �شتال�س، مجهولة  وارين 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  والر�شوم   ٪10 بواقع  القانونية  والفائدة  دينارًا   1132/- قدره 

المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنين 2012/9/17  لنظر الدعوى، ليعلم.

        قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 7/8458/2011/02

تبليغ بالح�سور

عبدالر�شا  عليه:  المدعى  حمد.  وجيهة  المحامية  وكيلتها  التجارية  الأوذني  �شركة  المدعية: 

عبداهلل اأحمد ح�شين، العنـوان:  مبنى 4413- طريق 1220- مجمع 812- مدينة عي�شى. �شفة 

عليه  المدعى  واإلــزام  دينارًا    350/- مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  المدعى  اإلــزام  الدعوى: 

بالر�شوم والم�شاريف الق�شائية.

جل�شة  حددت  قد  باأنه  المذكور  عليه  للمدعى  الأولــى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا     

الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى: 4/14996/2011/02

تبليغ بالح�سور

العريبي  علي  المحاميان  وكيالهما  الخان  اإ�شماعيل  ونا�شر  محمد  اأمين  فــاروق  المدعيان: 

بناية  العنوان: محل 50  المدعى عليها: ب�شرى حميد عبداهلل ها�شل،  المال.  والمحامي حميد 

توؤدي  باأن  المدعى عليها  اإلزام  الدعوى:  المنامة 306. �شفة  الع�شفور-  �شارع خلف    –  G52

للمدعيين مبلغ -/1000 دينار واإلزام المدعى عليها بالر�شوم والم�شاريف الق�شائية.

قد حددت جل�شة  باأنه  المذكورة  عليها  للمدعى  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا     

الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 02/ 2011 / 9/340

تبليغ بطريق الن�سر

المدعية: �شركة المحمود المحدودة وكيله المحامي ال�شيخ عي�شى بن محمد اآل خليفة، العنوان: 

 : المنامة، المدعى عليهما  البحرين  بناية باب  بناية 150 طريق 1507 مجمع 315  مكتب 16 

بناية 298 طريق 101  �شقة 11  العنوان:  ون�شاأت ح�شين جودة،  �شتون  يونيفر�شال  موؤ�ش�شة   -1

الحد 105. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليهما باأن يدفعا للمدعية مبلغًا قدره -/2500 دينار 

والر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  المذكورين  عليهما  للمدعى  الأولــى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا     

جل�شة يوم الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 2/3378/2012/02

تبليغ بالح�سور

جعفر  علي  المحامي:  وكيلها  الأو�شط(  ال�شرق  )اأميك�س  اك�شبر�س  اأمريكان  �شركة  المــدعية: 

مكي الجبل  / المحاكم – مكتب المحامين. المدعى عليه: Arun Vasanith ، رقمه ال�شخ�شي 

791027945، العنوان: �شقة 23 مبنى 2504 طريق 2832 البرهامة 428. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ قدره 1261/450 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

                                     قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�سابعة  
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رقم الدعوى: 9/5481/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعى  خليفة.  اآل  محمد  بن  عي�شى  ال�شيخ  المحامي  وكيله  جم�شير  �شالح  عارف  المدعي: 

 1604 �شقة   1411 مبنى  العنوان:   ،61962 �س.ت  )العرين(  القاب�شة  الخليج  �شركة  عليها: 

مبلغًا  للمدعي  تدفع  باأن  المطلوب �شدها  اإلزام  المو�شوع:  المنامة.   346 4626 مجمع  طريق 

قدره 76000/000 دينار.

بالح�شور  المذكورة  عليها  المدعى  يمثل  لمن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا      

بنف�شه اأو بوكيل عنه وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدع�وى: 9/2658/2009/02

تبلي�غ بالح�س�ور

�شامي  عليه:  المدعى  رفيع.  جا�شم  غازي  فريد  المحامي  وكيله  مراد  يو�شف  علي  المدعي: 

الدعوى:  �شفة  توبلي،   709 مجمع   725 طريق   1245 مبنى  العنوان:  العمري،  م�شعد  عبداهلل 

اإلزام المدعى عليه  بدفع مبلغ قدره 250000/000 دينار.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة الثنين 2012/9/24، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى: 4/14271/2011/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعى  اإلهام علي ح�شن.   : المحامية  وكيلتها  التجارية  لت�شهيالت  البحرين  �شركة  المدعـية: 

عليها: منيرة محمد الما�س، العنوان : فيال 4781 طريق 1218 مجمع 812 مدينة عي�شى. �شفة 

الدعوى: اإلزام المدعى عليها  بدفع مبلغ قدره 622 /10836 دينارًا.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها لجل�شة الثنين 2012/9/24، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى:  9/5363/2011/02 

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعى  فتيل.  ح�شن  ح�شين  محمد  المحامي  وكيله  فرحان  عبدالوهاب  علي  مكي  المدعي: 

 –  4626 طريق   1459 مبنى   1004 �شقة  العنوان:  العقاري،  للتطوير  الرفاة  �شركة  عليها: 

المنامة 346. �شفة الدعوى: اإلزام المدعي عليها  بدفع مبلغ قدره 20000/000 دينار.
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    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها 

اأو بوكيل عنها لجل�شة الثنين 2012/9/24، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدع�وى: 3/4280/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

عليه  المدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  المحامي  وكيله  المتحد  الأهلي  البنك  المدعي: 

الثاني: عارف جعفر محمد ح�شين  عليه  المدعى  اأبواروي�س.  علي جعفر محمد ح�شين  الأول: 

اأبواروي�س، العنوان: مبنى 1219 طريق 4077 مجمع 540 الدراز. �شفـة الدعـوى: اإلزام المدعى 

عليهما  بدفع مبلغ قدره 5378/012 دينارًا.

بالح�شور  المذكورين  عليهما  للمدعى  الرابعة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا      

بنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة الثنين 2012/9/24، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 4/13203/2011/02

تبليغ بالح�سور

عليه:  المدعى  بوحمود.  �شناء  المحامية  وكيلتها  ال�شيارات  لتاأجير  اأو�شكار  �شركة  المدعية: 

المنامة 335.  �شقة 32  مبنى 427 طريق 3512  العنوان:  ال�شرقاوي،  �شليمان عبداهلل محمد 

واأتعاب  والفوائد  والم�شروفات  الر�شوم  مع  دينارًا   680/- قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 

المحاماة .

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور باأنه اإذا لم يح�شر اأو 

ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن   2012/9/4 الثالثاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  وكياًل  يعين 

بحقه ح�شوريًا، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 4/5209/2012/02

تبليغ بالح�سور

التجارية �س.ت 1-1236 ل�شاحبها عبدالرزاق عبداهلل علي بوخوة  المــدعية: موؤ�ش�شة بوخوة 

وكيلها المحامي ال�شيخ عي�شى بن محمد بن عبداهلل اآل خليفة / المحاكم - مكتب المحامين. 

قدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة  العنوان.  مجهول  بــزايــا،  ا�شناباث  �شريف  عليه:  المدعى 

1652/853 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة.

الأمر  اإلغاء  المو�شوع  وفي  �شكاًل  التظلم  بقبول  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت 

الحجز  باإيقاع  مــجــددًا  والق�شاء   2012/4/18 بتاريخ  ال�شادر  التحفظي  الحجز  برف�س 
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المطالبة  مبلغ  حدود  في  البحرين  مملكة  في  البنكية  عليه  المدعي  ح�شابات  على  التحفظي 

�شاماًل الر�شم،  وتحدد جل�شة الثنين 2012/9/10 للمرافعة ويعلن الغائب من الخ�شوم. 

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/2293/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعية: الهيئة العامة للتاأمين الجتماعي  وكيلتاها المحاميتان �شو�شن المدفعي ونوال اأحمد. 

المدعى عليها: منى عبداهلل فرج علي �شاحبة كليوبترا للمقاولت، العنوان: مبنى 813 طريق 

والم�شروفات  الر�شوم  مع  دينارًا   95/500 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .308 مجمع   823

والفوائد واأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة بنف�شه اأو بوكيل عنه  

لجل�شة يوم الثالثاء 2012/9/4 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 6/5824/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   - المحاكم   / �شيادي  عي�شى  �شامي  المحامي  وكيله  فخرو  يو�شف  علي  المدعي: 

�شفة  العنوان.  مجهول  فخرو،  را�شد  علي  عبداهلل  �شلطان   : الأول  عليه  المدعى  المحامين. 

الدعوى: طلب مبلغ قدره -/1000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/2292/2012/02

تبليغ بالح�سور

العالمية،  جرغون  بن  �شركة  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 

العنوان: �شقة 1 مبنى 350 طريق 51 مجمع 211. 2- اإدري�س قائد عبده زامط، العنوان: مبنى 

الر�شوم  مع  دينارًا   141/588 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .208 مجمع   55 طريق  376ب 

والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها  لجل�شة يوم الثالثاء 2012/9/4 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة
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رقم الدعوى: 2/2280/2012/02

تبليغ بالح�سور

غريب،  مكي  علي  ال�شيد  رباب  عليها:  المدعى  الجتماعي.  للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 

العنوان: مبنى 198 طريق 60 مجمع 213. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 2241/900 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها  لجل�شة يوم الثالثاء 2012/9/4 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 3/10438/2011/02

تبليغ بالح�سور

خديجة  عليها:  المدعى  حمد.  وجيهة  المحامية  وكيلتها  للكمبيوتر  ال�شفير  �شركة  المدعية: 

�شفة  حمد.  مدينة   1216 مجمع   1644 طريق   2541 فيال  العنوان:  الحول،  الهندي  اإ�شماعيل 

واأتعاب  والــفــوائــد  والم�شروفات  الر�شوم  مــع  ديــنــارًا   2565/- قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى: 

المحاماة.

بوكيل  اأو  بنف�شها  المذكورة  عليها  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا        

عنها للح�شور لجل�شة الثنين 2012/9/10 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

                                            قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 9/6274/2010/02

تبلي������غ بالح�سور

علوي  عفاف  عليها:  المدعى  حمد.  وجيهة  المحامية  وكيلتها  لالإلكترونيات  الــدار  المدعية: 

الدعوى: طلب  العنوان: فيال 1988 طريق 1940 دم�شتان 1019. �شفة  اأحمد عبداهلل،  ال�شيد 

مبلغ قدره -/1767 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة .

      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليها المذكورة بنف�شه اأو بوكيل عنه 

للح�شور لجل�شة يوم الثنين 2012/9/10 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

                                            قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 9/10412/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة ال�شفير للكمبيوتر وكيلتها المحامية وجيهة حمد. المدعى عليه: عمر عبداهلل 

الدعوى:  �شفة  حمد،  مدينة   1208 مجمع   819 طريق   1433 مبنى  العنوان:  اإ�شحاق،  يو�شف 

طلب مبلغ قدره -/1872 دينارًا مع الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.
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      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور بنف�شه اأو بوكيل عنه  

لجل�شة يوم الثنين 2012/9/10 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

                                            قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 1/2843/2011/02

تبليغ بالح�سور

 / الدين  كمال  ح�شن  محمد  علي  المحامي  وكيلها  للموا�شالت  هندي  بن  �شركة  المدعية: 

اآل خليفة، مجهول  اأحمد بن عبدالرحمن  ال�شيخ  المدعى عليه:  المحامين.  المحاكم - مكتب 

والم�شاريف  الر�شوم  اإلى  بالإ�شافة  دينارًا  قدره -/4967  مبلغ  الدعوى: طلب  �شفة  العنوان. 

واأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/3222/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: موؤ�ش�شة اآ�شيا لتاأجير ال�شيارات وكيلها المحامي ح�شن علي اإ�شماعيل، العنوان: بناية 

حوار اأ الطابق 5- مكتب 502. المدعى عليه: اأحمد علي فرحان، العنوان:  �شقة 1 مبنى 2639 

طريق 567- الرفاع ال�شرقي 905. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا 

قدره -/150 دينارًا وت�شمينه الم�شروفات والفوائد القانونية ومقابل اأتعاب المحاماة

يوم  جل�شة  حــددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  المدعى  الأولى   ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.          

   قا�سي المحكمة المدنية ال�سغرى الأولى

رقم الدعوى:9/3642/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: موؤ�ش�شة اآ�شيا لتاأجير ال�شيارات وكيله المحامي ح�شن علي اإ�شماعيل، العنوان: بناية 

العنوان:  منزل  الرواحي،  �شعيد  اأحمد مرهون  المدعى عليه:  الطابق 5- مكتب 502.  اأ  حوار 

للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة   .1206 مدينة حمد   308 1278 طريق 

مبلغًا قدره -/155 دينارًا وت�شمينه الم�شروفات والفوائد القانونية ومقابل اأتعاب المحاماة

يوم  جل�شة  حــددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  المدعى  الولى   ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.          

   قا�سي المحكمة المدنية ال�سغرى الأولى
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رقم الدعوى: 4/12259/2011/02

تبليغ بالح�سور

عليها:  المدعى  بامحرز.  �شناء  المحامية  وكيلتها  انترنا�شينوال  براميديا  �شركة  المدعية: 

مجموعة �شركة الخاجة، العنوان: مبنى 168 طريق 1703 مجمع 317 المنامة. �شفة الدعوى: 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  والر�شوم  القانونية  الفائدة  مع  دينارًا   517/- قدره  مبلغ  طلب 

المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 4/13030/2010/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: ر�شى ح�شن النجار وكياله المحاميان ح�شان علي المحرقي ومحمود يعقوب يو�شف، 

ح�شن  يا�شر  عليه:  المدعى   .319 – الحورة   1901 – طريق   8 – مبنى   92 مكتب  العنوان: 

محمد علي ال�شلمان، رقمه ال�شخ�شي 670501948 )بحريني الجن�شية(، العنوان: منزل 1843 

قدره  مبلغًا  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  المدعى  اإلــزام  الدعوى:  �شفة   .743 �شند   4354 طريق 

-/2655 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الأولى  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الثالثاء 9/18 / 2012 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 1/3242/2012/02

تبليغ بالح�سور

الدور  ال�شقر-  برج  العنوان:  �شعد،  هدى  المحامية  وكيلتها  الآلــي  للحا�شب  نافع  المدعية: 

الرابع- مكتب 402- الدبلوما�شية. المدعى عليه: �شهم ح�شن ماني، العنوان: �شقة 11 طريق 

يوؤدي  بــاأن  عليه  المدعى  ــزام  اإل الــدعــوى:  �شفة   .903 ال�شرقي  الرفاع   -2721 مبنى   2721

للمدعية مبلغ قدره -/558 دينارًا وت�شمينه الم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى الأولى المدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.          

   قا�سي المحكمة المدنية ال�سغرى الأولى
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رقم الدعوى: 1/3633/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: موؤ�ش�شة اآ�شيا لتاأجير ال�شيارات وكيله المحامي ح�شن علي اإ�شماعيل، العنوان: بناية 

 252 مبنى   2 �شقة  العنوان:   يون�س،  عبداهلل  عليه:  المدعى   .502 مكتب   -5 الطابق  اأ  حوار 

طريق 913- الرفاع الغربي 909. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا 

قدره -/90 دينارًا وت�شمينه الم�شروفات والفوائد القانونية ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى المدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.          

   قا�سي المحكمة المدنية ال�سغرى الأولى

رقم الدعوى: 3/3243/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: موؤ�ش�شة الكويت لتاأجير ال�شيارات وكيلتها المحامية دلل الزايد، العنوان: بناية عالية 

طريق   341 منزل  العنوان:   عطا،  محمد  وليد  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.   -34 مكتب   –
1406- الرفاع ال�شرقي 908. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 

-/1200 دينار وت�شمينه الم�شروفات والفوائد القانونية ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الأولى المدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.          

   قا�سي المحكمة المدنية ال�سغرى الأولى

رقم الدع�وى:  6/1885/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

ح�شن  جعفر  عليه:  المدعى  ح�شاني.  فريد  المحامي  وكيله  الكويتي  التمويل  بيت  المدعي: 

عبدالوهاب ح�شن �شالم.  �شفـة الدعــوى: طلب دين.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة الثالثة للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو 

بوكيل عنه لجل�شة الثالثاء 2012/9/25، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/13379/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعـي: عادل كاظم اأحمد علي وكيله المحامي فا�شل ال�شواد / المحاكم – مكتب المحامين. 

نا�شر،  ال�شيخ  اأحمد  م�شطفى  لمالكها  انف�شتم�س  انترنا�شيونال  جلف  �شركة  عليها:  المدعى 

الدعـوى:  – المنامة. �شفة  البحرية  الواجهة  العنـوان: مكتب 1004 طريق 4626 مجمع 346 

طلب مبلغ 11200 دينار.
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اأو  بنف�شها  بالح�شور  المذكورة  عليها   للمدعى  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا      

بوكيل عنها لجل�شة الثنين 2012/9/24، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/13385/2011/02

تبليغ بالح�سور

– مكتب  المدعي: اأحمد كاظم اأحمد كاظم وكيله المحامي محمد عيد الح�شيني / المحاكم 

المحامين. المدعى عليها: �شركة جلف انترنا�شيونال انف�شتم�س، العنوان: مكتب 1004 طريق 

4626 مجمع 346 الواجهة البحرية – المنامة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 11500 دينار.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها  لجل�شة الثنين 2012/9/24، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدع�وى: 4/14464/2011/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المدعى  كرامة.  فايزة  المحامية  وكيلتهم  الزين  ح�شن  عبداهلل   / المرحوم  ورثة  المدعـون: 

عليهم: ورثة المرحوم علي عبداهلل الزين وهم: �شوقي علي عبداهلل الزين وح�شن علي عبداهلل 

الزين وطالل علي عبداهلل الزين و�شهام علي عبداهلل الزين واأمل علي عبداهلل الزين واإيمان 

علي عبداهلل الزين. �شفـة الدعــوى: طلب دين.

بالح�شور  المذكورين  عليهم  للمدعى  الثالثة  الغرفة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا      

بنف�شهم اأو بوكيل عنهم لجل�شة الثالثاء 2012/9/25، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/13387/2011/02

تبليغ بالح�سور

ونجاح  العماري  منيرة  المحاميتان  وكيلتاها  الجاهزة  للخر�شانة  الوطنية  �شركة  المـدعية: 

الدبلوما�شية.  –المنطقة  ال�شاد�س  الطابق   602 مكتب  حـــوار)ب(  بناية  العنوان:  خمدن، 

ال�شيخة  والزيوت(لمالكوها  للتجارة  و�شنيور  للهدايا  �شنيور)�شنيور  مجموعة  عليها:  المدعى 

 31 رقم  �شقة  العنوان:  خليفة،  اآل  ح�شة  وال�شيخة  خليفة  اآل  عائ�شة  وال�شيخة  خليفة  اآل  امل 

مبنى 27 طريق 336 �شارع الحكومة مجمع 315 و�شط المنامة. المو�شوع: طلب ديون.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها وقد حددت جل�شة يوم الثنين 2012/9/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

    رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى: 4/6378/2011/02

تبليغ بالح�سور

وكيلها  اأحمد  خمي�س  اإبراهيم  الغذية/ل�شاحبها  لتجارة  الو�شط  ال�شرق  موؤ�ش�شة  المدعية: 

الخام�س  الطابق  حوار  بناية  الدبلوما�شية  المنطقة  العنوان:  اإ�شماعيل،  علي  ح�شن  المحامي 

مكتب 502، المدعى عليها: �شركة فورفود العالمية ذ.م.م)موؤمن(�س.ت 1-65858، العنوان: 

محل51 مبنى292 طريق324 المنامة. �شفة الدعوى: طلب ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة الأثنين 2012/9/24 ،ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى 4/6378/2011/02

تبليغ بالح�سور

وكيلها  اأحمد  خمي�س  ابراهيم  الغذية/ل�شاحبها  لتجارة  الو�شط  ال�شرق  موؤ�ش�شة   : المدعية 

الخام�س  الطابق  حوار  بناية  الدبلوما�شية  المنطقة  العنوان:  اإ�شماعيل،  علي  ح�شن  المحامي 

مكتب 502. المدعى عليــها: �شركة فورفود العالمية ذ.م.م)موؤمن( �س.ت 1-65858، العنوان: 

محل51 مبنى292 طريق324 المنامة. �شفة الدعـوى: طلب ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليها المذكورة بالح�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها لجل�شة  الأحد 2012/9/23، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 9/11780/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: مجموعة فنادق الخليج وكيله المحامي عي�شى اإبراهيم. المدعى عليه: تركي محمد 

عبداهلل ابا نمي، مجهول العنوان.

 - المدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت       

عليه  المدعى  انتفاع  واقعة  والقرائن   ال�شهود  �شهادة  منها  القانونية  الإثبات  طرق  وبكافة 

بخدمات فندقية من قبلها - وفترة النتفاع ومو�شوعها  واأنه قد تر�شد بذمته لأجل ذلك مبلغًا 

الطرق  بذات  بالنفي  عليه  للمدعى  المحكمة  �شرحت  وقد  بعد  ي�شدده  لم  دينار   4000 قدره 

من  اأ�شهر  اأربعة  خالل  ينتهي  اأن  على  التحقيق  لبدء  2012/9/10م   الأثنين  جل�شة  وحددت 

في  الف�شل  واأبقت  الجل�شة  تلك  لح�شور  �شهودهما  اإعالن  التداعي  طرفي  وعلى  بدئه  تاريخ 

الم�شروفات لحين الف�شل في مو�شوع الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة
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رقم الدعوى: 9/2086/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة �شيد كاظم الدرازي واأولده. المدعى عليه: DILEEP KUMAR SITA، العنوان: 

منزل 539 طريق6414 مجمع 646، النويدرات. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 500 دينار مع 

الر�شوم والم�شروفات والفوائد واأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الخام�شة للمدعى عليه المذكور اأعاله بالح�شور بنف�شه 

اأو بوكيل عنه  لجل�شة يوم الأربعاء 2012/9/5 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 2/6944/2012/02

تبليغ بالح�سور

رقم 302  العنوان: مكتب  المحامي حافظ علي محمد،  وكيله  المرزوق  علي  المــدعي: مرزوق 

عبدالرحمن  محمد  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة  )ب(  حوار  بناية  الثالث  الطابق 

اإلزام  الدعوى:  �شفة   .705 توبلي   547 طريق   1614 مبنى   299 محل  العنوان:  محمد،  جعفر 

والم�شاريف  للر�شوم  بالإ�شافة  دينارًا   2640/- قدره  مبلغ  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  المدعى 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/7195/2012/02

تبليغ بالح�سور

– علي  المحامي  وكيلها   29512/4 رقم  تجاري  – �شجل  ال�شيارات  لتاأجير  اإليت  المــدعي:  

ال�شخ�شي  – مكتب المحامين. المدعى عليه: علي كافو جلو، رقمه  جعفر الجبل / المحاكم 

مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .643 النويدرات   4319 طريق   1155 فيال  العنوان:    ،730648192

قدره -/217 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

2012/9/5 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 9/3183/2010/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: ح�شن هاني اأحمد يو�شف. المدعى عليه: اأحمد تاج الدين �شاحب موؤ�ش�شة دمني�شنز 

 321 مجمع  الق�شيبية   �شارع   96 مبنى   22 �شقة  العنوان:  وال�شباغة،  وال�شيانة  للمقاولت 

المنامة.
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اأو  بنف�شه  بالح�شور  المذكور  عليه  للمدعى  الخام�شة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا       

بوكيل عنه لجل�شة يوم الأربعاء 2012/9/5 موعد نظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الدعوى: 1/10666/2011/02

تبليغ بالح�سور

المتروك.  عادل  770705294 وكيله  ال�شخ�شي  رقمه  خليل،  اأحمد  يو�شف  ح�شين  المدعي: 

المدعى عليها: �شركة جلف انتر�شونال، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

الأحد  باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  عليها  للمدعى  الثانية  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

2012/9/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى: 1/5219/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة عبداهلل اأحمد نا�س للمقاولت وكيلها عادل اأبوعلي. المدعى عليه: بيدار امولو 

جيروكو، رقمه ال�شخ�شي 720153700، مجهول العنوان. �شفة الدعـوى: مطالب عمالية.

الأحد  جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى: 8/9519/2011/02

تبليغ بالح�سور

طريق   1 �شقة   440 مبنى  العنوان:   ،570226589 ال�شخ�شي  رقمه  �شامي،  كر�شنا  المدعي: 

الدعوى:  العنوان.  �شفة  للمقاولت، مجهول  الح�شن  الفعل  المدعى عليه:  2105 مجمع 321. 

مطالب عمالية.

الأربعاء  قد حددت جل�شة  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

2012/9/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى : 1/13250/2010/02

تبليغ بالح�سور

زكريا.  يون�س  وكيله   ،800360850 ال�شخ�شي  رقمه  م�شطفى،  مدحت  ثائر  محمد  المدعي: 

المدعى عليها: عبايات العي�شي، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
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حكمت المحكمة وقب الف�شل في المو�شوع باإحالة الدعوى للحقيق لتثبت المدعي عليها بكافة 

في  بها  المطالب  لالأجور  �شدادها  ال�شهود  و�شهادة  البينة  فيها  بما  القانونية  الثبات  طرق 

المدعي  اأحقيته  وعدم  انذار  �شابق  دون  نف�شه  تلقاء  من  العمل  ترك  المدعي  وبان  مواعيدها 

الراتب  بفرق  واحقيته  به  لحقت  التي  بالأ�شرار  المدعي  وليثبت  به  المطالب  بالم�شتحقات 

التحقيق  لبدء   2012/9/12 الأربعاء  جل�شة  وحددت  الطرق  بذات  بالنفي  للطرفين  و�شرحت 

بمنطوق  الخ�شوم  الغائب من  اعالن  الكتاب  قلم  وعلى  بدئه  ا�شبوع من  ينتهي خالل  ان  على 

الحكم.   

الأربعاء  قد حددت جل�شة  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

2012/9/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى: 4/13271/2010/02

تبليغ بالح�سور

ال�شخ�شي 821025147، العنوان: مبنى 630 �شقة 12 طريق  المدعي: هادي فوؤاد زين، رقمه 

مطالب  الدعـوى:  �شفة  العنوان.  �شلو�شنز، مجهول  بي  عليه: اي  المـدعى   .204 مجمع   427

عمالية.

الأربعاء  قد حددت جل�شة  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

2012/9/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى: 1/13734/2010/02

تبليغ بالح�سور

با�شم  المحامي  820744476 وكيله  ال�شخ�شي  رقمه  الخوجة،  محمد  عمار  المدعي: محمد 

ال�شفاف. المدعـى عليها: كلمني للدعاية والإعالن، مجهولة العنوان. �شفة الدعـوى: مطالب 

عمالية.

عليها  المدعى  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت 

في  لالأجور  �شدادها  ال�شهود  و�شهادة  البينة  فيها  بما  قانونا  المقررة  الثبات  طرق  بكافة 

الم�شتحقات  لباقي  و�شدادها  مبرر  دون  نف�شه  تلقاء  من  للعمل  المدعي  وتــرك  مواعيدها  

و�شرحت لالأخير باإثبات قيامه بعمل �شاعات ا�شافية بطلب من المدعى عليها وتحت ا�شرافها 

ينتهي  اأن  على  التحقيق  لبدء   2012/9/12 جل�شة  وحــددت  الطرق   بذات  بالنفي  وللطرفين 

خالل اأ�شبوع  من بدئه وعلى قلم الكتاب اعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم.
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    لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الأربعاء 

2012/9/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى: 8/5695/2011/02

تبليغ بالح�سور

/ج   51 مبنى  العنوان:   ،590336037 ال�شخ�شي  رقمه  العزي،  محمد  ح�شين  اأحمد  المدعي: 

�شفة  العنوان.  اك�شبر�س، مجهول  لدانــي  �شندوي�شات  عليها:  المدعى   .604 1مجمع  طريق  

الدعوى: مطالب عمالية.

    لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الثنين 

2012/9/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى: 9/1691/2010/02

تبليغ بالح�سور

 2125 مبنى  العنوان:   ،810407094 ال�شخ�شي  رقمه  ك�شاني،  علي  اإبراهيم  نا�شر  المدعي: 

�شفة  العنوان.  القاب�شة، مجهول  فيان  �شركة  عليها:  المدعى   .1216 مجمع   1637 طريق 

الدعـوى: مطالب عمالية.

    لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الثنين 

2012/9/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى: 9/6350/2012/02 

تبليغ بالح�سور

مبنى  العنوان:  الجن�شية(،  )بباك�شتاني   840554621 ال�شخ�شي  رقمه  ازيم،  محمد  المدعى: 

1212 طريق 337 مجمع 203. المدعى عيلها: روبار للمقاولت  �س ت: 01- 070622، مجهول 

العنوان. �شفة الدعـوى: مطالب عمالية.

    لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2012/9/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثالثة  

رقم الدعوى: 02/ 9/8735/2007       

تبليغ بالح�سور

عي�شى  المحامي  وكيله   750142448 ال�شخ�شي  رقمه  يعقوب،  محمد  يو�شف  محمد  المدعي: 
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نا�شر  اإبراهيم  مح�شن  الأول:  عليه  المدعى   .541102877 ال�شخ�شي  رقمه  بور�شيد،  فرج 

 221 مجمع  ح�شن  بن  خليفة  ال�شيخ  �شارع   154 مبنى   3 �شقة  العنوان:   ،0281590 �ــس.ت: 

الب�شيتين. المدعى عليه الثاني: نا�شر اإبراهيم نا�شر، العنـوان: �شقة 3 مبنى 154 �شارع ال�شيخ 

خليفة بن ح�شن مجمع 221 الب�شيتين. �شفة الدعـوى: مطالب عمالية.

جل�شة  حــددت  قد  باأنها  المذكورين  عليهما  للمدعى  الثالثة  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

الخمي�س 201/9/13 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثالثة  

رقم الدعوى: 9/10457/2010/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: يا�شر عطية العقداوي، رقمه ال�شخ�شي 770933750 وكيلته المحامية ناديه الجندي، 

المدعى عليه: مطعم كا �شتيلو، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء  الثانية للمدعى عليها المذكور  العمالية      لذا تعلن المحكمة 

2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى: 8/11345/2009/02

الجن�شية(،  )بحرينية   750202700 ال�شخ�شي  رقمه  الجمرى،  مهدى  علي  تهانى  المدعية: 

العنـوان: مبنى 1370 طريق 4139 مجمع 541 وكيلتها المحامية زينب محمد عبداهلل الري�س. 

المدعى عيلها: �شركة ح�شن محمد جواد واأولده �س0ت:05-000297، مجهول العنوان. �شفة 

الدعوى: مطالب عمالية.

    لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الأربعاء 

2012/9/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثالثة

رقم الدعوى: 9/5022/2010/02

تبليغ بالح�سور

ال�شوربي.  ر�شاد  وكيله   720238153 ال�شخ�شي  رقمه  مو�شى،  علي  المدعي: عبدالبا�شط 

الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول  القاب�شة،  البحرينية  ال�شوي�شرية  عليها: ال�شركة  المدعى 

مطالب عمالية.

باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء  الثانية للمدعى عليها المذكور  العمالية      لذا تعلن المحكمة 

2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية
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رقم الدعوى: 5/11825/2009/02

تبليغ بالح�سور

المدعى  خليفة.  ال  �شلوى  وكيله   770921205 ال�شخ�شي  رقمه  بانجيرا،  المدعي: امي�س 

عليها:  �شركة عجمان لالإلكترونيات، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

    لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى: 3/6065/2011/02

تبليغ بالح�سور

بارمندير  الثاني:  المدعى   .680630279 ال�شخ�شي  رقمه  موتاى،  انا  ديفا  الأول:  المدعى 

ال�شخ�شي  رقمه  لل،  مجيت  بــار  الثالث:  المدعى   .810915197 ال�شخ�شي  رقمه  �شنك، 

760529191، جميعهم من الجن�شية الهندية، عنوان الجميع: مبنى 4680 طريق 1225 مجمع 

812. المدعى عليه: الراج للحام وت�شليح الثالجات �س ت : 03- 036179، مجهول العنوان. 

�شفة الدعوى: مطالب عمالية.

المدعيين  ليثبت  اأوًل:   للتحقيق  الدعوى  اإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت 

ونوع عقد  منهم  كل  يتقا�شاه  كان  الذى  والأجر  العمل  وانتهاء  بدء  تاريخ  الإثبات   بكافة طرق 

اأجوره عن �شهر 12 من عام 2010  لتثبت المدعى عليها ا�شتالم المدعى الأول   : ثانيا  العمل  

والأ�شهر 1و2و3و4 من عام 2011 وجواز ال�شفر وبدل الإجازة ال�شنوية ومكافاأة نهاية الخدمة 

والأ�شهر   2009 عام  من  11و12  �شهرى  عن  اأجوره  الثانى  المدعى  وا�شتالم  الخدمة  و�شهادة 

ومكافاة  ال�شنوية  الإجازة  وبدل  1و2و4 من عام2011  والأ�شهر  عام 2010  1و2و3و11و12 من 

والأ�شهر   2010 عام  من  11و12  �شهرى  عن  اجــوره  الثالث  المدعى  وا�شتالم  الخدمة  نهاية 

جل�شة  وتحديد  الخدمة  نهاية  ومــكــافــاأة  ال�شنوية  الإجــــازة  وبـــدل   2011 عــام  مــن  1و2و4 

للطرفين  و�شرحت  بدئه  تاريخ  من  ا�شهر    ثالثة  ينتهى خالل  ان  على  للتحقيق   2012/1/26

لحين  الم�شروفات  في  الف�شل  واإرجاء  منهما  كل  يثبته  ان  ع�شى  ما  لنفى  �شهودهما  باإح�شار 

�شدور حكم منهى للخ�شومة وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم.

الأربعاء  قد حددت جل�شة  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

2012/9/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثالثة  
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رقم الدعوى: 02/ 9/1018/2012       

تبليغ بالح�سور

بور�شيد.  فرج  عي�شى  المحامي  وكيله   811116247 ال�شخ�شي  رقمه  �شنج،  بيانت  المدعي: 

طريق   27 مبنى   31 محل  العنوان:   ،002118 –  01 �س.ت:  للمقاولت  �شنيور  عليه:  المدعى 

336 مجمع 315. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

الأربعاء  قد حددت جل�شة  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

2012/9/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثالثة

رقم الدعوى: 02/ 9/3399/2011       

تبليغ بالح�سور

رقمه  كومار،  ال�شخ�شي 590187147. 2- جوبا  رقمه  �شيد ح�شن،  المدعي: 1- عبدالرحمن 

المدعى   .115 مجمع   529 طريق   2157 مبنى  1/ب  �شقة  760457700، العنوان:  ال�شخ�شي 

العنوان: محل 193/اأ مبنى 1019   ،054696 – للمقاولت �س.ت: 01  �شركة كال�شيك  عليها: 

طريق 328  مجمع 358. �شفة الدعـــــــــــوى: مطالب عمالية.

    لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الأربعاء 

2012/9/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثالثة

رقم الدعوى: 02 / 6/5116/2011       

تبليغ بالح�سور

 390 مبنى  العنوان:   ،741103532 ال�شخ�شي  رقمه  جا�شم،  محمد  جعفر  عبداهلل  المدعي: 

طريق 3517 مجمع 235. المدعى عليها: �شركة اأبونجيب ل�شيانة المعدات �س.�س.و �س.ت:03 

عمالية. مطالب  الدعوى:  �شفة   .552 مجمع   5219 طريق   622 مبنى  العنوان:   ،067798 –
    لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الأربعاء 

2012/9/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثالثة

رقم الدعوى: 02 / 3/1086/2012       

تبليغ بالح�سور

ثاني �شالم.  ثاني �شالم  المحامي  ال�شخ�شي 830143530 وكيله  المدعي: جاكير خالق، رقمه 

المدعى عليها: موؤ�ش�شة مح�شن من�شور ح�شن علي �س.ت:01 – 051017، العنوان: مبنى 111 

طريق 65 مجمع 758. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.
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    لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الأربعاء 

2012/9/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثالثة

رقم الدعوى: 6/12314/2010/02

تبليغ بالح�سور

بنك  بناية  العنوان:   ،701032855 ال�شخ�شي  رقمه  الدين،  �شياء  محمد  فار�س  المدعي: 

�شي  جي  اونفر  �شركة  عليها:  المدعى   .316 مجمع  الحكومة  �شارع   9 طابق  الوطني  البحرين 

�شي القاب�شة، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

عليها  المدعى  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت 

للمدعي  ف�شلها  مبررات  ال�شهود  و�شهادة  البينة  فيها  بما  قانونا  المقررة  الثبات  بكافة طرق 

وعدم احقيته بالم�شتحقات المطالب بها و�شرحت للمدعي بالنفي بذات الطرق  وحددت جل�شة 

الثالثاء 2012/9/18  لبدء التحقيق على ان ينتهي خالل ا�شبوع  من بدئه  وعلى قلم الكتاب 

اعالن الغائب من الخ�شوم بمنطوق الحكم

    لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثالثة

رقم الدعوى : 9/10371/2011/02

تبليغ بالح�سور

عليها:  المدعى  �شعد.  هدى  وكيله   640626599 ال�شخ�شي  رقمه  مانيكام،  المدعي: �شندل 

ما�شتر جلوب للمقاولت، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

الأحد  باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  عليها  للمدعى  الثانية  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية  

رقم الدعوى: 2/12400/2010/02

تبليغ بالح�سور

العنوان: مبنى 91  ال�شخ�شي 561116253،  المدعي: عبدالفتاح كمال محمد داود علي رقمه 

والن�شر، مجهولة  لل�شحافة  الميثاق  دار  المدعى عليها:  الفا�شل.  �شارع عبدالرحمن  �شقة 21 

العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

    لذا تعلن المحكمة العمالية الثانية للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الأربعاء 

2012/9/26 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية
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رقم الدعوى : 9/14645/2011/02

تبليغ بالح�سور

اأيوب نا�شر، رقمه ال�شخ�شي 701034181 وكيله عبداهلل ال�شكران. المدعى عليها:  المدعي: 

جلوبال لل�شناعات والخدمات البحرية، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

باأنها قد حددت جل�شة الأربعاء  الثانية للمدعى عليها المذكور  العمالية      لذا تعلن المحكمة 

2012/9/26 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى : 1/10666/2011/02

تبليغ بالح�سور

المتروك.  عادل  وكيله   ،770705294 ال�شخ�شي  رقمه  خليل،  اأحمد  يو�شف  ح�شين  المدعي: 

المدعى عليها: �شركة جلف انتر�شونال، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

الأحد  باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  عليها  للمدعى  الثانية  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

2012/9/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى: 1/10666/2011/02

تبليغ بالح�سور

المتروك.  عادل  وكيله   ،770705294 ال�شخ�شي  رقمه  خليل،  اأحمد  يو�شف  ح�شين  المدعي: 

المدعى عليها: �شركة جلف انتر�شونال، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

الأحد  باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  عليها  للمدعى  الثانية  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية

رقم الدعوى: 9/10457/2010/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: يا�شر عطية العقداوي، رقمه ال�شخ�شي 770933750 وكيلته المحامية نادية الجندي. 

المدع ى عليه: مطعم كا�شتيلو، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

الأحد  جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثانية  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثانية
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رقم الدعوى: 8/1416/2012/02 

تبليغ بالح�سور

المدعى: رامي�شوار �شرينيفازتايوارى، رقمه ال�شخ�شي 850212359 )هندي الجن�شية( وكليه 

 .315 المنامة  مدينة   1518 طريق   453 10/9بناية  �شقة  العنوان:  بور�شيد،  عي�شى  المحامي 

الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهولة   ،002118  -01  : ت  �س  للمقاولت  �شنيور  عيلها:  المدعى 

مطالب عمالية.

    لذا تعلن المحكمة العمالية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة الثالثاء 

2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثالثة

رقم الدعوى: 4/3234/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: دلمون للخر�شانة المخلوطة �س ت 01-16413 وكليها المحامي عادل عبداهلل بوعلى، 

الدبلوما�شية.  المنطقة   61 مكتب  ال�شاد�س  الطابق  للتاأمين  الكويتية  البحرينية  برج  العنوان: 

)بنغالى   570162190 ال�شخ�شي  رقمه  المزيد،  عبد  اهلل  �شافى  محمد  عيله:  المدعى 

الجن�شية( مجهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالب عمالية.

الثالثاء  قد حددت جل�شة  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثالثة  العمالية  المحكمة  تعلن  لذا      

2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة العمالية الثالثة

رقم الدعوى: 8/8494/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 فا�سل اأحمد ح�سن خمي�ض

ح�شن  اأحمد  فا�شل  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن      

باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .730701980 ال�شخ�شي  رقمه  خمي�س، 

حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، 

حددت  وقد  المحكمة.  هذه  ي�شعر  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنــه  كما 

المحكمة جل�شة الأربعاء 2012/9/5 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية



162
العدد: 3069 - الخميس 13 سبتمبر 2012

رقم الدعوى: 7/2012/5474/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 اأحمد حبيب علي اأحمد

    تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى اأحمد حبيب علي اأحمد، 

اأو من يدعي باأية حقوق عليه  رقمه ال�شخ�شي 300101740. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور 

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، كما اأنه على 

جل�شة  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل 

الثالثاء 2012/9/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 3/8278/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 نا�شر الدين محمد يو�شف

محمد  الدين  نا�شر  المتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن      

يدعي  من  اأو  اعاله  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .590203029 ال�شخ�شي  رقمه  يو�شف، 

من  يومًا  واأربعين  خم�شة  خالل  المحكمة  هذه  لدى  دعوى  بتقديم  يبادر  اأن  عليه  حقوق  باأية 

وقد  المحكمة.  هذه  ي�شعر  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنه  كما  تاريخه، 

حددت المحكمة جل�شة الثالثاء 2012/9/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

                                  رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 9/5764/2012/02

المو�سوع:  فتح دعوى تركة المتوفى

 يعقوب علي يعقوب يو�سف الحمر

يو�شف  يعقوب  علي  المتوفى  تركة  دعــوى  فتح  عن  الأولــى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن     

باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .570007623 ال�شخ�شي   رقمه  الحمر، 

حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، 

حددت  وقــد  المحكمة.  هــذه  ي�شعر  اأن  الذكور  للمتوفى  ديــن  ذمته  في  من  كل  على  اأنــه  كما 

المحكمة جل�شة الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى 6/8271/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 اأحمد محمد لوري 

رقمه  لــوري  محمد  اأحمد  تركة  دعــوى  فتح  عن  الرابعة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن      

اأن  عليه  حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .200500066 ال�شخ�شي 

اأنه على  كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر 

جل�شة  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل 

الثنين 2012/9/3 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/8268/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 اأحمد محمد عبداهلل جا�سم

اأحمد محمد عبداهلل  المتوفى  تركة  فتح دعوى  الأولى عن  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن      

باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .380000504 ال�شخ�شي  رقمه  جا�شم، 

حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، 

كما اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور اأن ي�شعر هذه المحكمة في اأقرب فر�شة. 

وقد حددت المحكمة جل�شة الأربعاء 2012/9/12 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 1/8122/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 �سديق عبداهلل اأبو �سوك محمد

    تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى �شديق عبداهلل اأبو �شوك 

محمد، رقمه �شخ�شي 571119123. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 

كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر  اأن  عليه 

اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور اأن ي�شعر هذه المحكمة في اأقرب فر�شة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة الأحد 2012/9/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى
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رقم الدعوى: 6/8108/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفاة 

ليلى خمي�ض علي الأدرج

    تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفاة ليلى خمي�س علي الأدرج، 

حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  المذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى   .340006455 ال�شخ�شي  رقمها 

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، كما  عليها 

اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفاة المذكورة اأن ي�شعر هذه المحكمة في اأقرب فر�شة. وقد 

حددت المحكمة جل�شة الأحد 2012/9/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم ال�ستئناف: 8/1901/2012/03

رقم الدعوى: 5/540/2012/02

تبليغ بطريق الن�سر

الم�شتاأنفة: ح�شة بنت عبداهلل علي الجالهمة عنها ابنها عبداهلل بن اأحمد الدو�شري وكيلها 

الأمطار،  من  للحماية  الأو�شط  ال�شرق  �شركة  �شدها:  الم�شتاأنف  بور�شيد.  عي�شى  المحامي 

عنوانها:  �شقة 31 بناية 1221 طريق 3324 مجمع 333 اأم الح�شم. طلبات ال�شتئناف: قبول 

ال�شادر  والغاء الحكم  الواردة عليه،  الميعاد �شامال ال�شباب  لتقديمه في  ال�شتئناف �شكال"  

فيما ق�شى به بعدم الخت�شا�س والق�شاء مجددا بطرد  الم�شتاأنف �شدها من العين الموؤجرة 

لتحقق ال�شرط ال�شريح الفا�شخ لعقد اليجار ا�شتنادًا لن�س المادتين 223 ، 224 ال�شادرتين 

بقانون المرافعات ب�شاأن ال�شتئناف كونه م�شتحقا كما ورد واثبت في ذلك، وت�شمين الم�شتاأنف 

�شدها الر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة  عن درجتي التقا�شي.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شتئنافية الأولى للم�شتاأنف �شدها اأو من ينوب عنها بالح�شور 

لجل�شة الخمي�س 2012/9/13، ليعلم. 

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�ستئنافية الأولى 

رقم ال�ستئناف: 9/2873/2011/03

رقم الدعوى: 2/6935/2007/02

تبليغ بطريق الن�سر

وورثة  �شامي  دوراي  زوجــة  ملكودي  وال�شيدة  �شامي  رانجا  اأبــن  �شامي  دوراي  الم�شتاأنفون: 

الأول: �شالح  الم�شتاأنف �شده  الوطني.  علي  المحامي محمد  وكيلهم  كا�شم  �شيفابرا  المتوفى 

عبداللطيف محمد العبداهلل وكيله المحامي عبدالرحمن محمد غنيم. الم�شتاأنف �شده الثاني: 

محمد اأري�س. الطلبات:  قبول ال�شتئناف �شكاًل لتقديمه بالميعاد، وفي المو�شوع: باإلغاء الحكم 
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الأول" وتعديله  " الم�شتاأنف �شد  الأول  للمدعي عليه  بالن�شبة  الدعوى  ب�شاأن رف�س  الم�شتاأنف 

بالن�شبة للم�شتاأنف �شده الثاني والق�شاء مجددًا باأن يوؤديا للم�شتاأنفين مبلغًا قدره -/20000 

الفوائد  مع  مورثهم  وفــاة  عن  تعوي�شًا  والت�شامم  بالت�شامن  دينار(   األــف  ع�شرون   ( دينار 

القانونه وفقًا للوارد بالئحة الدعوى، واإلزام الم�شتاأنف �شدهما الر�شوم والم�شاريف واأتعاب 

المحاماة.

المذكور  الثاني  للم�شتاأنف �شده  الثانية  الغرفة  المدنية  العليا  ال�شتئناف  تعلن محكمة  لذا      

فاإن   2012/9/4 الثالثاء  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  وكياًل  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا  باأنه 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه ح�شوريًا، ليعلم.

                                   رئي�ض محكمة ال�ستئناف العليا المدنية الثانية

رقم ال�ستئناف: 20/03 /7/1325

رقم الدعوى: 8/320/2012/02

تبليغ بالح�سور

الم�شتاأنف: جليل جعفر هلي فردا وكيله المحامي محمد عبدالأمير اأحمد مح�شن / المحاكم 

العنوان.  مجهول  الدو�شري،  �شالم  �شباح  نــواف  �شده:  الم�شتاأنف  المحامين.  مكتب   –
الم�شتاأنف  واإلزام  الم�شتاأنف،  الحكم  الغاء  المو�شوع  وفي  �شكاًل،  ال�شتئناف  قبول  الطلبات: 

�شدها بالم�شاريف الر�شوم واتعاب المحاماة.

بالح�شـور  المذكور  للم�شتاأنف عليه  الثالثة  المدنية ال�شتئنافية  الكبرى  لـذا تعلن المحكمة      

بنف�شه اأو بوكيل عنه  لجل�شة الخمي�س 2012/9/20، ليعلم. 

 رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية ال�ستئنافية الثالثة

رقم الدعوى: 4/01904/2012/14

تبليغ بالح�سور

الجن�شية(،  ال�شخ�شي 660105772 )بحريني  رقمه  اإ�شماعيل غالم ح�شين محمد،  المدعي: 

 .0319 المنامة   ،1901 طريق   8 مبنى   92 مكتب  الجنيد،  اأحمد  حمد  نايف  المحامي  وكيله 

عنوانها:  الجن�شية(،  )مغربية   850929369 ال�شخ�شي  رقمه  �شفاية،  مريم  عليها:  المدعى 

منزل 3 مبنى 646 طريق 1029 �شيدي معروف - الدار البي�شاء - المملكة المغربية. مو�شوع 

الدعوى: الرجوع لبيت الزوجية.

    لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى الدائرة الجعفرية للمدعى عليها المذكورة باأنها 

فاإن   ،2012/9/26 الأربعاء  يـوم  لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اإذا 

المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�سرعية الجعفرية الأولى
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رقم الدعوى: 1/5144/2011/02

تبليغ بالح�سور

القديري،  عبدالكريم  عبداهلل  اأحمد  المحامي  وكيلها  اإليا�شي  عي�شى  محمد  نجية  المدعية: 

 JOSHIMUDDIN TAJOL :العنوان: مبنى 340 طريق 5412 مجمع 254 قاللي. المدعى عليه

ISLAM، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: الحكم باإلزام المدعى عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 

-/560 دينارًا والفائدة القانونية والزامه بالر�شوم والم�شاريف.          

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنين 2012/9/24 لنظر الدعوى، ليعلم.

          قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية ال�ساد�سة

رقم الدعوى: 7/2843/2010/02

تبليغ بالح�سور

المحامي  وكيله   330007351 ال�شخ�شي  رقمه  عبداهلل،  جا�شم  علي  عبدالرحمن  المدعي: 

محي  عبدالحميد  المدخل:  عليه   المدعى  المحامين.  مكتب   – المحاكم   / ال�شائغ  مهدي 

�شفة  المحرق.   621 طريق   720 منزل  العنوان:   ،750517980 ال�شخ�شي  رقمه  خان،  الدين 

الدعوى: طلب مبلغ -/1440 دينارًا. 

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الرابعة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

الأربعاء 2012/9/5 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 5/191/2012/14

تبليغ بالح�سور

العنوان:   ،721023878 ال�شخ�شي  رقمه  الجن�شية(  )اأردنــي  كمال  فوزي  توفيق  الم�شتاأنف: 

مكتب 71  - الطابق ال�شابع  - برج الر�شي�س – الدبلوما�شية. الم�شتاأنف �شدها: غدير عو�س 

رقمها  العنوان،  مجهولة   ،760428670 ال�شخ�شي  رقمها  الجن�شية(  )اأردنــيــة  مو�شى  علي 

ال�شخ�شي 760428670.

   لذا تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية ال�شنية الأولى للم�شتاأنف �شدها المذكورة باأنها اإذا لم 

المحكمة �شوف  فاإن  بالح�شور  اأو توكل من ينوب عنها   2012/9/4 الثالثاء  تح�شر في جل�شة 

ت�شير بحقها ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�سي المحكمة الكبرى ال�سرعية ال�سنية الأولى
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رقم الدعوى: 4/2289/2012/14

تبل�يغ بالح�س��ور

   المدعي: عادل حمد خليفه بو�شعيد، العنوان: مبنى 556  طريق 426  المحرق 204. المدعى 

عليها: بزن�س اأبيب ديبي�شا )اأثيوبيا الجن�شية( مجهولة العنوان. مو�شوع الدعوى: الطالق. 

لم  اإذا  باأنها  المذكورة  عليها  للمدعى  الثانية  ال�شنية  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا      

المحكمة  فاإن   2012/9/26 الأربعاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر 

�شوف ت�شير بحقها بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�سرعية ال�سنية الثانية

رقم الدعوى: 9/3837/2011/14

تبليغ بطريق الن�سر

بيكم  خديجة  عليها:  المدعى  الجن�شية(.   )بحريني  الدو�شري  �شعد  عبداهلل  خالد  المدعي: 

الدعوى:  مو�شوع  العنوان.  مجهولة   ،830513779 ال�شخ�شي  رقمها  الجن�شية(  )هندية 

الزيارة.

لم  اإذا  باأنه  المذكورة  عليها  للمدعى  الثالثة  ال�شنية  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

المحكمة �شوف  فاإن  بالح�شور  اأو توكل من ينوب عنها   2012/9/4 الثالثاء  تح�شر في جل�شة 

ت�شير بحقها ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى ال�سرعية ال�سنية الثالثة 

رقم الدعوى: 5/10555/2010/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة مجموعة الهالل للن�شر والتوزيع وكيلها المحامي محمد علي الوطني، العنوان: 

بناية الح�شن – الطابق الخام�س – مكتب 52 – المنطقة الدبلوما�شية.  المدعى عليها: غزال 

�شفة   .704 �شلماباد   439 طريق    2297 مبنى  العنوان:  الجمركي،  والتخلي�س  لل�شحن  المها 

للر�شوم  بالإ�شافة  دينار   700/- قدره  مبلغ  للمدعية  تدفع  باأن  عليها  المدعى  اإلزام  الدعوى: 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/8395/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحامي:  وكيله   721106560 ال�شخ�شي  رقمه  الخنيزي،  كاظم  جمعة  م�شطفى  المدعي: 
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عبدالجليل الخنيزي، العنوان:  مكتب 12 عمارة 143 �شارع 303 المنامة 303. المدعى عليه:  

رحمان اأثيبان، رقمه ال�شخ�شي 741010330،  العنوان: �شقة 1 مبنى 2861 طريق 587 مجمع 

705 توبلي. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/1991 دينارًا بالإ�شافة اإلى الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/1521/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: اأحمد حمزة اأحمد وكياله المحاميان اإبراهيم زاهي و�شالح المرزوق، العنوان: 160 

محمد  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   –  61 مكتب   – ال�شاد�س  الطابق  الدانة  بناية 

العنوان.  مجهول  الجن�شية(،  )بحريني   580114643 ال�شخ�شي  رقمه  غريب،  نا�شر  عبداهلل 

بالإ�شافة  دينارًا   350/- قدره  مبلغًا  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  المدعى  اإلــزام  الدعوى:  �شفة 

للر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/6583/2012/02

تبليغ بالح�سور

�شار.   523 مجمع   15 طريق   440 مبنى  العنوان:  علي،  يو�شف  �شهاب  يو�شف  ال�شيد  المدعي: 

مجهول   ،720244587 ال�شخ�شي  )الرقم  البدوخي  زيــد  فهد  عبدالرحمن  عليه:  المدعى 

دينار   1500/- قدره  مبلغًا  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  المدعى  اإلــزام  الدعوى:  �شفة  العنوان. 

بالإ�شافة للر�شوم والم�شاريف.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/4187/2012/02

تبليغ بالح�سور

ال�شخ�شي  رقــمــه  عــبــداهلل،  عي�شى  ح�شن   / ل�شاحبها  للهواتف  �شاجدة   اأبـــو  المدعية: 

781102910 وكيلته المحامية هدى �شعد اأحمد يو�شف، العنوان: برج ال�شقر – الدور الرابع 
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رقمه  الخردوي،  علي  عبداهلل  علي  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   /  )402( مكتب 

ال�شخ�شي 691103755، العنوان: بناية 137 طريق 903 مجمع 609 / �شفالة. �شفة الدعوى: 

اإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره -/522 دينارًا واإلزامه بالر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

                     قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/6167/2012/02

تبليغ بالح�سور

ال�شيد يو�شف ويو�شف عي�شى  المدعي: حميد �شلمان علي ال�شيرفي وكياله المحاميان محمد 

الها�شمي، العنوان: بناية ال�شيخ دعيج الدور الثاني مكتب 25،26 �شارع البلدية المنامة 304. 

المدعى عليه: محمد زكريا يحيى عبا�س، العنــوان: منزل 566 ممر 815 المحرق 208. �شفة 

الدعوى: اإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغًا قدره -/1950 دينارًا بالإ�شافة للر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/5820/2012/02

تبليغ بالح�سور

�شعبان،  واإبراهيم  اإ�شماعيل  علي  ح�شن  المحاميان  وكيليها  اأميري  محالت  موؤ�ش�شة  المدعية: 

عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة  اأ  حوار  بناية  الخام�س  الطابق   502 مكتب  العنــوان: 

�شنيور للهدايا )�س.ت 6-2118(، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 4582/350 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/2664/2012/02

تبليغ بالح�سور

مكتب   – المحاكم   / �شعد  هدى  المحامية  وكيلته  بوتركي   اإبراهيم  مبارك  را�شد  المدعي: 

�شقة  العنوان:  الطويل،   عبدالعزيز  ويا�شر  العقارية  �شاكر  وكالة  عليهما:  المدعى  المحامين. 
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93 �شارع 3615 مبنى 681 مجمع 436 ال�شيف. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/1680 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

قد حددت  باأنها  المذكورين  عليهما  للمدعى  الرابعة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

جل�شة يوم الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدينة الرابعة

رقم الدع�وى: 6/932/2012/02

تبلي�غ بالح�س�ور

المحاكم  اآل خليفة /  نورة  المحامية  وكليتهم  واآخرين  يونيكورن(  الخير )بنك  بنك  المدعي: 

عليها  المدعى  الرفاعي.  ها�شم  بــدر  ماجد  الأول:  عليه  المدعى  المحامين.  مكتب   –
اأم اف كون�شتلتنج، عنوانهم مكتب )121( مبنى )283( طريق )1704(  الثانية: �شركة دبليو 

مبلغ  بدفع  بالت�شامم  والثاني  الأول  عليهما  المدعى  اإلــزام  الدعوى:  مو�شوع   .)314( مجمع 

)-/37700( �شبعة وثالثون الف و�شبعمائة دينار.

مذكرة  بورود  المذكورين  عليهما  للمدعى  الخام�شة   المدنية   الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا      

المدعي وبالح�شور باأنف�شهما اأو بوكيل عنهما لجل�شة الأحد 2012/9/9 ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الخام�سة

رقم التظلم: 7/10075/2012/02

تبليغ بالح�سور

العريبي  احمد  علي  المحامي  وكياله   SHAJI KARIYEZHATH   SATHYAN المتظلم: 

والمحامي حميد علي المال. المتظلم �شده: SHAIJU JOSEPH، العنوان: منزل 1669- طريق 

باإلغاء القرار المتظلم منه والأمر في التظلم بمنع  229- المنامة 302. �شفة التظلم: الحكم 

المتظلم �شده من ال�شفر.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثانية للمتظلم �شده  المذكور باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 9/25/ 2012 لنظر التظلم، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/03677/2012/02

تبليغ بالح�سور

علي  عبدعلي   / ل�شاحبها   18586-1 �س.ت:  البناء  معدات  لتاأجير  دلمون  موؤ�ش�شة  المدعية: 

ح�شين عبا�س وكيلها المحامي ح�شن علي اإ�شماعيل، العنوان: المنطقة الدبلوما�شية بناية حوار 

رقمه   ،TARLOCHAN SINGH DILBAGH عليه:  المدعى   .502 مكتب  الخام�س  الطابق  اأ 

ال�شخ�شي 760412545 )هندي الجن�شية(،  العنوان: �شقة 12 مبنى 194 مجمع 303 – �شارع 
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قدره  مبلغًا  للمدعية  يدفع  باأن  عليه  المدعى  اإلــزام  الدعوى:  �شفة  المنامة.   / حمد  ال�شيخ 

201/660 دينار بالإ�شافة لر�شوم الدعوى والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/6266/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة اأميركان اإك�شبر�س �س.ت 51111 وكيلها المحامي علي الجبل، العنوان: مكتب 

الم�شحكي،  جمعة  �شعد  فــرج  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة  الدبلومات  بــرج   703

دينارًا  مبلغ قدره -/827  الدعوى: طلب  الب�شيتين 227. �شفة  بيت 814 ممر 2725  العنوان: 

مع الر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/376/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: جمعة علي الكنكوني وكيله المحامي عبداهلل �شلمان �شهوان، العنوان: بناية الدانة – 

مكتب 23 الطابق الثاني / المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليها: ميرالند بوبليت لي جا�شبي، 

العنوان: �شقة رقم 22 مبنى 495 طريق 109 مجمع 103. �شفة الدعوى: الحكم باإلزام المدعى 

ومقابل  والم�شاريف  بالر�شوم  واإلزامها  دينار   2400/- قدره  مبلغًا  للمدعي  توؤدي  باأن  عليها 

اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

                      قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/6949/2012/02

تبليغ بالح�سور

اأو�شكار لتاأجير ال�شيارات )�س.ت 18596( وكيلتها المحامية: �شناء بوحمود،  المدعية: �شركة 

عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   904 مكتب  التا�شع  الطابق  الدبلومات  برج  العنوان: 

باأن  عليها  المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  الإقامة.  مجهولة  الجن�شية(،  )فرن�شية  قمري  �شعاد 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  للر�شوم  بالإ�شافة  ديــنــارًا   433/- قــدره  مبلغ  للمدعية  تدفع 

المحاماة.
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    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى 5/4657/2010/02

تبليغ بالح�سور

العنوان:  عياد،  اأحمد  علي  المحامي  وكيله  الجن�شية(  بنغالي   ( يودن  حميز  ريبون  المدعي: 

عليه:  المدعى  المنامة.   / المعار�س  – �شارع   318 مجمع   1805 �شارع   383 مبنى   14 مكتب 

العنوان: �شقة 2  الجن�شية(،  ال�شخ�شي 770233279 )بنغالي  محمد علي محمد ميناه، رقمه 

مبنى 1153اأ طريق 221 مجمع 302 – و�شط المنامة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/450 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

اأحيلت  الدعوى قد  باأن  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية      لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

للمرافعة وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى 8/7460/2012/02

التوبالني وغيره  نزار ها�شم محمد  المدعين  باأن  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن      

وكيلهم المحامي اأنور طالب قد اأقاموا الدعوى رقم 8/7460/2012/02 �شد جهاز الم�شاحة 

البرهامة  في  الكائن  للعقار  فاقد  بدل  عقارية  وثيقة  اإ�شدار  فيها  طالبين  العقاري  والت�شجيل 

العقار  و   ،1968/1561 المقدمة  و   1969/318 رقم  الوثيقة  بموجب  الم�شجل  المنامة  من 

المنامة  في  الكائن  العقار  و   ،1366/34 المقدمة  رقم  المنامة  من  القديم  البالد  في  الكائن 

رقم المقدمة 1346/503/473.

بطلب  المحكمة  لهذه  يتقدم  اأن  المدعـين  طلب  على  اعترا�س  لديه  من  كل  على  فاإن  لذا      

الدعوى،  لنظر   2012/9/11 الثالثاء  جل�شة  المحكمة  حددت  وقد  اعترا�شه  باأوجه  م�شفوع 

ليعلم.

قا�سي المحكمة المدنية ال�سغرى الثالثة

رقم الدعوى: 9/619/2012/02

تبليغ بالح�سور

المحامي  وكيله   9671-9 �س.ت  البناء  لمواد  اإليت  �شاحب  علي  اأحمد  عي�شى  ح�شن  المدعي: 

المدعى   .304 المنامة   473 طريق   3689 مبنى   33 مكتب  العنوان:  اأمين،  ح�شن  عبدالوهاب 

الجن�شية(،  )هندي   790510065 ال�شخ�شي  رقمه   ،  SANJUSH  KARUNAKARAN:عليه

قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  الح�شم.  اأم   /  3919 طريق   788 مبنى   22 �شقة  العنوان: 

1124/150 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/9671/2011/02

تبليغ بالح�سور

العنوان:  الع�شفور،  عبدعلي  المحامي  وكيله  مبارك  اآل  نا�شر  محمد  ال�شيخ  عي�شى  المدعي: 

المنطقة   /  317 مجمع   1704 طــريــق   – الثاني  الطابق  الــدانــة  بناية   –  21 رقــم  مكتب 

الدبلوما�شية. المدعى عليها: بيبي غلوم غلوم محمد رقمه ال�شخ�شي 700033734 )بحرينية 

الجن�شية(، العنوان: �شقة 1 مبنى 903 طريق 126 توبلي 701. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

-/2040 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2012/02/ 7/7662

تبليغ بالح�سور

اأمان، العنـوان: �شقة  اأحمد عبا�س العالي وكيلته المحامية فاطمة ح�شين  المدعي: ح�شن علي 

رقمها  اأحمد،  عبدالنبي  ليلى  عليها:  المدعى   .1046 مجمع   4641 طريق   1431 مبنى   11

دينار  قدره 340/ 2143  مبلغ  الدعوى طلب  العنوان. �شفة  ال�شخ�شي 880708298، مجهولة 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2012/02/ 3/7907

تبليغ بالح�سور

 ،317 مجمع   1704 طريق   257 بناية  العنوان:  الجتماعي،   للتاأمين  العامة  الهيئة  المدعية: 

المدعى عليها: �شركة اأوت دور ميديا جروب او ام جي، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ وقدره 318/ 1641 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 9/2314/2012/02

تبليغ بالح�سور

علي  ح�شن  المحامي  وكيلها   21699-3 �ــس.ت:  ال�شيارات  لتاأجير  اآ�شيا  موؤ�ش�شة  المدعية: 

رقمه  اأحمد،  عي�شى  رم�شان  اأكبر  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم   / ا�شماعيل 

ال�شخ�شي 870600311 )بحريني الجن�شية(، العنوان: �شقة 32 مبنى 2659 طريق 337 مجمع 

1203 / مدينة حمد. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره -/400 

بالإ�شافة للر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2012/02/ 5/6917

تبليغ بالح�سور

المدعى  الخنيزي.  عبدالجليل جمعة  المحامي  وكيلها  الخنيزي  كاظم  �شركة جمعة  المدعية: 

عليه: طالل �شليمان علي اأبا الخيل، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/ 750 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/7362/2011/02

تبليغ بالح�سور

عليه:  المدعى   .318 المنامة  الزبارة  �شارع  ج   10 العنوان:  ال�شيارات،  لتاأجير  �شارا  المدعية: 

�شفة  العنوان.  مجهول   ،810524260 ال�شخ�شي  )الرقم  قو�شري  اأحمد  مق�شود  في�شل 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 511/300 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف.

بكافة  المدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت 

طرق الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود مديونية المدعى عليه لها بمبلغ المطالبة و�شببها 

و�شرحت للمدعى عليه النفي بذات الطرق وحددت جل�شة 2012/3/12 لبدء التحقيق على اأن 

ينتهي خالل �شهرين من تاريخ بدئه واأبقت الف�شل في الم�شروفات لحين الف�شل في المو�شوع 

وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة النطق به.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 7/4910/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة دار القب�س للطباعة والن�شر وكيلها المحامي فريد عبداهلل ح�شاني، العنوان: 

م�شك  �شركة  عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة  ال�شقر  برج  الرابع  الطابق   408 مكتب 

 205 503 مجمع  110 طريق  مبنى   11 �شقة  العنوان:  )�س.ت 58251-1(،  �س.م.ب  القاب�شة 

واأتعاب  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   150/- قــدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  المحرق. 

المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/5914/2012/02

تبليغ بالح�سور

بارك  كار   -  247 رقم  بناية  العنوان:  الدولة،  ق�شايا  جهاز  يمثلها  و  ال�شحة  وزارة  المدعية: 

اأريناتك ذ.م.م،  بالزا طريق 1704 مجمع 317 المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليها: �شركة 

العنوان: �شقة 2 �شارع 5232 مبنى 1825 مجمع 952 را�س زويد

�شفة الدعوى : اإلزام المدعى عليها باأن تدفع للمدعية مبلغ قدره 3120/983 دينارًا بالإ�شافة 

اإلى ر�شوم الدعوى و الم�شاريف.

باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 2012/9/9      لذا تعلن المحكمة للمدعى عليها المذكورة 

لنظر الدعوى، ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/4592/2012/02

تبليغ بالح�سور

العنوان:  الم�شيفر،  نبيل محمد  المحامي  وكيلها  ال�شيارات  لتاأجير  اأوتولي�س  موؤ�ش�شة  المدعية: 

علي  ح�شين  نــواف  عليه:   المدعى  الــحــورة.   318 مجمع   1805 طريق   290 مبنى   32 مكتب 

 104 مجمع   420 �شارع   860 بناية   1 �شقة  العنوان:   ،771100710 ال�شخ�شي  رقمه  �شلطان، 

واأتعاب  والم�شاريف  الر�شوم  مع  دنانير   610/- قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة  الحد. 

المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 8/1240/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: عبدالمهدي ح�شن عبداهلل الب�شري وغيره وكيلهم المحامي محمود ح�شن البا�س / 

المحاكم - مكتب المحامين. المدعى عليها الحادية والخم�شين: خاتون علي محمد الب�شري، 

مجهولة  الب�شري،  محمد  علي  فاطمة  والخم�شين:  الثانية  عليها  المدعى  العنوان.  مجهولة 

واأتعاب  والم�شاريف  بالر�شوم  عليهم  المدعى  اإلزام  مع  م�شتحق  فرز  الدعوى:  �شفة  العنوان. 

المحاماة.

قد حددت  باأنها  المذكورتين  عليهما  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

جل�شة يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/2872/2012/02

تبليغ بالح�سور

 / ا�شليم  ومنى  قيومجي  زيــاد  المحاميان  وكيالهما  الحديثة  الكيماويات  �شركة  المدعية: 

)بحريني  الع�شبول  عــبــداهلل  علي  عــبــداهلل  عليه:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم 

الجن�شية(، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره 

989/600 دينارًا مع ر�شوم الدعوى والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/09/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/201201488/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: وزير التربية والتعليم ب�شفته ويمثله جهاز ق�شايا الدولة، العنوان: بناية 247 - كار 

محمد  عليهما:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   /  317 مجمع   -  1704 – طريق  بالزا  بارك 

اإلزام  الــدعــوى:  �شفة  العنوان.  مجهول  كاظم،  محمد  عبا�س  وفا�شل  كاظم  محمد  عبا�س 

الدعوى  ر�ــشــوم  مــع  ديــنــارًا   4783/742 قــدره  مبلغًا  للمدعي  يدفعا  بــاأن  عليهما  المدعى 

والم�شاريف.

حددت  قد  باأنها  المذكورين  عليهما  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

جل�شة يوم الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/03318/2012/02

تبليغ بالح�سور

وكيلتها  بوا�شطة  المنامة(  دليل  )جريدة  ذ.م.م  والت�شويق  لالإعالن  الأولــى  �شركة  المدعية: 

المنطقة   / مكتب )402(  الرابع  – الدور  ال�شقر  برج  العنوان:  اأحمد،  �شعد  المحامية هدى 

ومحمود   )71107 )�ــس.ت  المعلومات  لتقنية  تو�شي  �شركة  عليهما:  المدعى  الدبلوما�شية. 

�شفة  القدم.   /  449 مجمع   348 مبنى   4913 �شارع   21 �شقة  العنوان:  ح�شن،  عبدالر�شول 

دينارًا   491/620 قــدره  مبلغًا  للمدعية  يوؤديا  بــاأن  عليهما  المدعى  باإلزام  الحكم  الدعوى: 

والزامهما بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  المذكورين  عليهما  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

جل�شة يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/15002/2011/02

تبليغ بالح�سور

اأحمد  علي  المحاميان  وكيالها   23031 �ــس.ت:  ال�شيارات  لتاأجير  نوف  موؤ�ش�شة  المدعية: 

الدبلوما�شية.  المنطقة   / ال�شاد�س  – الدور  عالية  بناية  العنوان:  المال،  العريبي وحميد علي 

العنوان:   ،)600074668 ال�شخ�شي  )الرقم  نا�شر  �شرف  ها�شم  ال�شيد  زكية  عليها:  المدعى 

باأن  عليها  المدعى  اإلزام  الدعوى:  فيال 909 طريق 1615 مجمع 1216 / مدينة حمد. �شفة 

ومقابل  والم�شاريف  الدعوى  ر�شوم  اإلى  بالإ�شافة  دينارًا   760/- قدره  مبلغًا  للمدعية  توؤدي 

اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/14944/2011/02

تبليغ بالح�سور

 1 مبنى   24 مكتب  العنوان:  ال�شيخ،  ماجدة  المحامية:  اإ�شحاق وكيلته  ال�شيخ  محمد  المدعي: 

�شارع الزبارة الق�شيبية 321. المدعى عليه: ن�شال فيا�س عبدالقادر النابل�شي رقمه ال�شخ�شي 

541126687)اأردني الجن�شية(، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليه باأن يدفع 

للمدعي مبلغ قدره -/5000 دينار بالإ�شافة للر�شوم   والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 1/13955/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: موؤ�ش�شة كليف لند التجارية بوا�شطة وكيلها المحامي فريد عبداهلل ح�شاني، العنوان: 

مكتب 408 – برج ال�شقر / المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليها: فاطمة بيكم اأحمد قادري، 

طلب  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهولة  الجن�شية(،  450402630 )بحرينية  ال�شخ�شي  رقمها 

مبلغ قدره -/129 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/7681/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: اأحمد عي�شى الموالي وكيله المحامي خليل ابراهيم اأديب، العنوان: مكتب 73 الطابق 

اللوؤلوؤ مركز ال�شيخ را�شد التجاري المنامة. المدعى عليه: خالد محمد عبداهلل  ال�شابع �شارع 

الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول  الجن�شية(،  560104022)بحريني  ال�شخ�شي  رقمه  جميل، 

اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره -/500 دينار بالإ�شافة للر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2012/9/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/737/2012/02

تبليغ بالح�سور

�شريفة  وهم  علي  جمعة  را�شد  المتوفى  ق�شر  عن  بوليتها  القا�شرين  اأموال  اإدارة  المدعية: 

وال�شئون  العدل  وزارة   – الرابع  الــدور   – القا�شرين  اأمــوال  اإدارة  العنوان:  ونــورة،  وفاطمة 

�شفة  العنوان.  مجهولة  هرم�س،  اأحمد  را�شد  عائ�شة  عليها:  المدعى  والأوقــاف.  الإ�شالمية 

الدعوى: اإلزام المدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغًا قدره -/1600 دينار بالإ�شافة للر�شوم 

والم�شاريف.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 9/4760/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: زياد روفات قيومجي عن نف�شه وب�شفته وكياًل عن كل من: وائل روفان قيومجي وريم 

روفان  زيــاد  المحامي  وكيلهم  الجن�شية(  قيومجي )بحرينيي  روفــان  ودانــة  قيومجي  روفــان 

ال�شيف.  �شاحية   –  436 مجمع   3618 طريق   892 اأمــل  مبنى   32 مكتب  العنوان:  قيومجي، 

فرز  الــدعــوى:  �شفة  العنوان.   مجهولي  خلف،  يو�شف  مها  المتوفاة  ورثــة  عليهم:  المدعى 

م�شتحق.

حددت  قد  باأنها  المذكورين  عليهم  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

جل�شة يوم الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/7036/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شارا لتاأجير ال�شيارات، العنوان: 10 ج �شارع الزبارة المنامة. المدعى عليه: محمد 

مبنى  العنوان:  الجن�شية(،  ال�شخ�شي 701206012 )بحريني  رقمه  �شنبة،  ها�شم محمد جار 

للمدعية  يدفع  باأن  عليه  المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة   .814 عي�شى  مدينة   1408 طريق   655

مبلغ قدره -/2589 دينارًا بالإ�شافة للر�شوم والم�شاريف.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم 2012/9/9م لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/389/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: المحامي عبدالرحمن را�شد يو�شف الخ�شرم، العنوان: بناية الزياني – الدور الثالث 

ال�شخ�شي  رقمه  ح�شن،  �شعيد  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   –  31 مكتب   –
830910441 )م�شري الجن�شية(، العنوان: �شقة 42 مبنى 1976 طريق 2124 مجمع 321 / 

الق�شيبية. �شفة الدعوى: الحكم باإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغًا قدره -/2800 

دينار واإلزامه بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

     لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

          قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 2/5409/2011/02

تبليغ بالح�سور

المحاميان  وكياله  المعلم  علوي  جواد  ل�شاحبها  البناء  مواد  لبيع  دلمون  موؤ�ش�شة  المدعية: 

محمد ال�شيد يو�شف و يو�شف عي�شى الها�شمي، العنوان: بناية ال�شيخ دعيج – الدور الثاني – 

رقمه  مكي،  علي  ح�شين  جعفر  عليه:  المدعى   .  304 المنامة  البلدية  – �شارع   25،26 مكتب 

يوؤدي  بــاأن  عليه  المدعى  ــزام  اإل الــدعــوى:  �شفة  العنوان.  مجهول   ،750207345 ال�شخ�شي 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  للر�شوم  بالإ�شافة  ديــنــارًا   1578/500 قــدره  مبلغًا  للمدعية 

المحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/934/2012/02

تبليغ بالح�سور

العنوان: مكتب  المحامية وجيهة حمد،  وكيلته  بوا�شطة  اأحمد عي�شى  المدعي: محمد عبداهلل 

رقمه  �شالم،  محمود  عليه:  المدعى  المنامة.   /  318 مجمع   1805 �شارع   367 مبنى   44

– طريق   1663 – مبنى   31 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  )باك�شتاني   810839490 ال�شخ�شي 

626 – المنامة 306. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/909 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/11227/2010/02

تبليغ بالح�سور

الدور  ال�شقر  برج  يو�شف، العنوان:  اأحمد  �شعد  هدى  المحامية  وكيلته  رافي  ثيلتا  المدعي: 

الرابع مكتب 402 المنطقة الدبلوما�شية.  المدعى عليه: لنكا �شادف، مجهول العنوان. �شفة 

الدعوى: طلب مبلغ قدره 500/000 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حكمت المحكمة برد المحررات العرفية الإي�شالت اأرقام 2و 003 و 004 و 005 والموؤرخة على 

التوالي  2009/3/5 ، 2009/4/15، 2009/5/5 ، 2009/6/2، وتحدد المحكمة جل�شة الأحد 

2012/9/9 للمرافعة ويعلن الغائب من الخ�شوم.
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باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

يوم الأحد 2012/9/9 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/6209/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: موؤ�ش�شة دلمون لتاأجير معدات البناء )�س.ت 1-18586( وكيله المحامي ح�شن علي 

اإ�شماعيل، العنوان: المنطقة الدبلوما�شية بناية حوار )اأ( الطابق الخام�س مكتب 502. المدعى 

�شفة  العنوان.  مجهول  الجن�شية(،  )هندي   69048730 ال�شخ�شي  رقمه   ،Renji David عليه: 

للر�شوم  بالإ�شافة  دينارًا  مبلغًا قدره -/112  للمدعية  يدفع  باأن  المدعى عليه  اإلزام  الدعوى: 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2012/9/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/6920/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: م�شطفى جمعة كاظم الخنيزي وكيله المحامي عبدالجليل جمعة الخنيزي، العنوان: 

مكتب 12 عمارة 143 �شارع 303 مجمع 303. المدعى عليه: محمد اإح�شان ديلدار اأحمد، رقمه 

المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول  الجن�شية،  باك�شتاني   )72811295 ال�شخ�شي 

ومقابل  والم�شاريف  للر�شوم  بالإ�شافة  دينار   1000/- قدره  مبلغًا  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه 

اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/15013/2011/02

تبليغ بالح�سور

اأحمد  علي  المحاميان  وكيالها   23031 �ــس.ت:  ال�شيارات  لتاأجير  نوف  موؤ�ش�شة  المدعية: 

الدبلوما�شية.  المنطقة   / ال�شاد�س  – الدور  عالية  بناية  العنوان:  المال،  العريبي وحميد علي 

العنوان:   ،820805815 ال�شخ�شي  رقمه  البو�شعيد،  خليفة  حمد  دعيج  نا�شر  عليه:  المدعى 

باأن  عليه  المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  الغربي.  الرفاع   912 مجمع   253 طريق   1730 منزل 

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  للر�شوم  بالإ�شافة  ديــنــارًا   740/- قــدره  مبلغ  للمدعية  ــوؤدي  ي

المحاماة.



182
العدد: 3069 - الخميس 13 سبتمبر 2012

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/3678/2012/02

تبليغ بالح�سور

علي  ح�شن  المحامي  وكيلها   18586-1 �س.ت  البناء  معدات  لتاأجير  دلمون  موؤ�ش�شة  المدعية: 

اإ�شماعيل، العنوان: المنطقة الدبلوما�شية بناية حوار )اأ( الطابق الخام�س مكتب 502. المدعى 

قدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة  العنوان.  مجهول   ،JESSE  GUZMAN   CAZENAS عليه: 

3355/790 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف واأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/4176/2012/02

تبليغ بالح�سور

 85 مكتب  العنوان:  الب�شري،  ليلى  المحامية  وكيلته  ال�شويدي  نا�شر  �شلطان  غ�شان  المدعي: 

عليها:  المدعى   .317 الدبلوما�شية  المنطقة  لل�شياحة  البحرين  �شركة  بناية   1701 طريق 

الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهولة   ،701214783 ال�شخ�شي  رقمه  فيرنانديز،  األفارز  ميلدريد 

طلب مبلغ قدره -/1900 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/7612/2011/02

تبليغ بالح�سور

العنوان:  الخنيزي،  المحامي عبدالجليل جمعة  وكيلها  الخنيزي  �شركة جمعة كاظم  المدعية: 

ريماندو،  نيفيرو  مارتيز   -1 عليهما:  المدعى   .303 مجمع   303 �شارع   143 عمارة   12 مكتب 

ال�شخ�شي  رقمه  خــان،  عبداهلل   -2 الجن�شية(.  )فلبينية   701122773 ال�شخ�شي  رقمها 

باأن  عليهما  المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول  الجن�شية(،  )تركي   790312468

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  للر�شوم  بالإ�شافة  دينار   2100/- قــدره  مبلغًا  للمدعية  يوؤديا 

المحاماة.
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بكافة  المدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت 

 23 رقم  ال�شقة  لت�شليح  تكبدتها  التي  التكاليف  ال�شهود  �شهادة  ومنها  القانونية  الإثبات  طرق 

 ، الدعوى  مو�شوع  لها  حدث  التي  الحريق  جراء  من   321 مجمع  الق�شيبية  �شارع   291 مبنى 

اأن  و�شرحت للمدعي عليه النفي بذات الطرق وحددت جل�شة 2012/7/3 لبدء التحقيق على 

في  الف�شل  لحين  الم�شروفات  في  الف�شل  واأبقت  بدئه  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  خالل  ينتهي 

جل�شة  الخ�شوم  من  يح�شر  لم  لمن  الحكم  هذا  منطوق  اإعــالن  الكتاب  قلم  وعلى  المو�شوع 

النطق به .

حددت  قد  باأنها  المذكورين  عليهما  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

جل�شة يوم الثالثاء 2012/9/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/5571/2012/02

تبليغ بالح�سور

اأ�شامة �شلطان ال�شليطين )�شعودي الجن�شية( وكيلته المحامية هدى �شعد، العنوان:  المدعي: 

�شركة  عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  – المنطقة   402 – مكتب  الرابع  – الدور  ال�شقر  برج 

�شاحية   436 مجمع  التجاري  مندرين  بــرج  العنوان:   ،)60969 )�ــس.ت  العقارية  بريميوم 

دينارًا   1680/- وقدره  مبلغ  للمدعي  تدفع  باأن  عليها  المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  ال�شيف. 

بالإ�شافة للر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/6919/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: م�شطفى جمعة كاظم الخنيزي وكيله المحامي عبدالجليل جمعة الخنيزي، العنوان: 

ال�شخ�شي  المدعى عليه: في�شينو كومار، رقمه  مكتب 12 عمارة 143 �شارع 303 مجمع 303. 

باأن  عليه  المدعى  اإلــزام  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول  الجن�شية(،  )هندي   870325426

اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  للر�شوم  بالإ�شافة  دينار   1000/- قــدره  مبلغًا  للمدعي  يــوؤدي 

المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 3/3631/2009/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: من�شور نبيل محمد الغرير وكيلته المحامية عبير عبدالهادي م�شرف، العنوان: بناية 

الأول:  عليه  المدعى  الدبلوما�شية.  الرابع– المنطقة  – الطابق    404 – مكتب   ) اأ   ( حوار 

عي�شى مجمع 815.  مدينة  �شارع 1521  مبنى 765  العنوان:  كريمي،  عبداهلل محمود عبداهلل 

بالإ�شافة  دينار   500/- قدره  مبلغًا  للمدعي  يــوؤدي  باأن  عليه  المدعى  اإلــزام  الدعوى:  �شفة 

للر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 9/07016/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شارا لتاأجير ال�شيارات ل�شاحبها عادل محمد العبا�شي، العنوان: 10 ج �شارع الزبارة 

اإلزام  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول  ر�شا،  عمران  اأحمد  عليه:  المدعى    .318 المنامة 

المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية 4409/500 دنانير مع الر�شوم والم�شاريف.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/7347/2012/02

تبليغ بالح�سور

ابراهيم،  عبدالرحمن  را�شد  المحامي  وكيلها  )الخليج(  ويلدم�س  �شي  اأر  بي  �شركة  المدعية: 

الدبلوما�شية. المدعى  المنطقة   317 مجمع   1703 طريق  الثاني  الــدور   168 مبنى  العنوان: 

يو�شف  ل�شاحبها خالد  ذ.م.م )�س.ت 68822-1(  القاب�شة  الذهبية  الخدمات  �شركة  عليها: 

�شحاذه دعبي�س، مجهولة العنوان. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ 

قدره -/1725 دينارًا بالإ�شافة للر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/11 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 6/7363/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: الع�شفور لتاأجير ال�شيارات وكيلتها المحامية مها مح�شن جابر، العنوان: مكتب 407 

محمد  عبداهلل  �شليمان  عليه:  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة  ال�شقر  برج  الرابع  الطابق 

ال�شرقاوي، رقمه ال�شخ�شي 681212659 )�شعودي الجن�شية(، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: 

للر�شوم  بالإ�شافة  ديــنــارًا   1719/- قــدره  مبلغًا  للمدعية  يــوؤدي  ــاأن  ب عليه  المدعى  اإلـــزام 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2012/9/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 3/6994/2006/02

تبليغ بالح�سور

اأحمد جا�شم عبداهلل / المحاكم - مكتب  التاأمين الإيرانية وكيلها المحامي  المدعية: �شركة 

مجهول  الجن�شية(،  )بحريني  اأحمد  عا�شور  �شيد  اأحمد  الثاني:  عليه  المدعى  المحامين. 

دينارًا  قدره 171/530  مبلغًا  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  العنوان. 

بالإ�شافة للر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأحد 2012/9/16 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/8111/2012/02

تبليغ بالح�سور

�شويطر،  خليفة  مي  المحامية  وكيلتها   )47321 )�ــس.ت  الزياني  عقارات  �شركة  المــدعية: 

المنطقة   317 مجمع   1704 طــريــق  ع�شر  الــ�ــشــاد�ــس  الــطــابــق  الر�شي�س  بـــرج  ــعــنــوان:  ال

الدبلوما�شية. المدعى عليها: قرطا�شية ال�شرق والغرب لمالكتها �شيخة ابراهيم مو�شى مبارك، 

 600/- قدره  مبلغًا  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  المدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول 

العين  باإخالئها من  الحكم  مع  المحاماة  اأتعاب  ومقابل  والم�شاريف  للر�شوم  بالإ�شافة  دينار 

الموؤجرة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 1/15043/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: محمد عقيل اأن�شاري هندي الجن�شية وكياله المحاميان نواف محمد ال�شيد ومحمد 

بهمن، العنوان: بناية الر�شي�س – الطابق 16 – مكتب 161 – المنطقة الدبلوما�شية. المدعى 

عليه: محمد اأيوب محمد، رقمه ال�شخ�شي 710626177 )هندي الجن�شية(، مجهول العنوان. 

بالإ�شافة  دينار   2800/- قدره  مبلغًا  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  المدعى  اإلــزام  الدعوى:  �شفة 

للر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/17 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/10069/2011/02

تبليغ بالح�سور

ا�شماعيل،  علي  ح�شن  المحامي  وكيلها  الأغذية  لتجارة  الأو�شط  ال�شرق  موؤ�ش�شة  المدعية: 

 : الدبلوما�شية بناية حوار )اأ( الطابق الخام�س مكتب 502، المدعى عليها  العنوان: المنطقة 

للمواد  بحرين  نيو  �شاحبة    580064620 ال�شخ�شي  )الرقم  الجزاف  اأحمد  عبداهلل  مريم 

الغذائية )�س.ت 1-025308(، العنوان: مبنى 14121 طريق 2161 مجمع 321 المنامة. �شفة 

الدعوى: اإلزام المدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ قدره 914/395 دينارًا بالإ�شافة للر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

بكافة  المدعية  لتثبت  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت 

طرق الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود مديونية المدعى عليها لها بمبلغ المطالبة و�شببها 

و�شرحت للمدعى عليها النفي بذات الطرق وحددت جل�شة 2012/7/2 لبدء التحقيق على اأن 

في  الف�شل  لحين  الم�شروفات  في  الف�شل  واأبقت  بدءه  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  خالل  ينتهي 

جل�شة  الخ�شوم  من  يح�شر  لم  لمن  الحكم  هذا  منطوق  اإعــالن  الكتاب  قلم  وعلى  المو�شوع 

النطق به  .

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثالثاء 2012/9/18 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالث

رقم الدعوى: 8/6916/2010/02

تبليغ بالح�سور

العنوان: مكتب 606 برج  اأحمد مرهون،  المحامي جعفر  المدعي: �شلمان علي الجمري وكيله 
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ال�شقر الدور ال�شاد�س المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليه: اأنور عبدالرحمن عبداهلل، رقمه 

العنوان: فيال 2934 طريق 2175 مجمع 721.  الجن�شية(،  ال�شخ�شي 631103961 )بحريني 

بالإ�شافة  دينار   1000/- قدره  مبلغًا  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  المدعى  اإلــزام  الدعوى:  �شفة 

للر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

الجدول  في  الــدور  ح�شب  هند�شي  خبير  بندب  المو�شوع  في  الف�شل  وقبل  المحكمة  حكمت 

محل  العقار  لمعاينة  النتقال  ماأموريته  تكون  الدعوى  في  خبيراً   التميمي   محمود  عدنان 

العقد  بموجب  عليها  المتفق  الأعمال  باإنجاز  قام  عليه  المدعي  كان  اإذا  عما  لبيان  التداعي 

المرفق بالئحة الدعوى من عدمه وقيمة تلك الأعمال اإن وجدت، وفي حالة وجود ق�شور بيان 

فيها،  الطرفين  دفــاع  وتحقيق  الدعوى  في  الغمو�س  جوانب  ت�شفية  وعليه   ، الق�شور  تلك 

و�شرحت للخبير في �شبيل اأداء ماأموريته الطالع على ملف الدعوى وما به من م�شتندات وما 

اأقواله  ل�شماع  لزوماً   يرى  ومن  و�شهودهم  الخ�شومة  طرفي  و�شوؤال  فيها  الخ�شوم  له  يقدمه 

اإليها  النتقال  لزوماً   يــرى  حكومية  غير  اأو  حكومية  جهة  لأي  والنتقال  اليمين  حلف  دون 

 ، اإليه  الم�شندة  الماأمورية  اأداء  في  تعينه  م�شتندات  من  بها  يكون  اأن  ع�شى  ما  على  لالطالع 

المدعى  األزمت  الخبير  وم�شروفات  اأتعاب  ذمة  على  دينار   100/- مقدارها  اأمانة  وحددت 

وجل�شة  الأمانة،  �شداد  عدم  حالة  في  الدعوى  لنظر   2012/5/6 جل�شة  وحــددت   ، ب�شدادها 

الجل�شة  قبل  تقريره  تقديم  المنتدب  الخبير  وعلى  �شدادها،  حالة  في  لنظرها   2012/5/16

الأخيرة  بوقت كافي، و�شرحت للخ�شوم بالطالع على التقرير فور اإيداعه واأبقت الف�شل في 

الم�شروفات وعلى ق�شم الكتاب اإعالن منطوق ذلك الحكم لمن لم يح�شر من الخ�شوم جل�شة 

النطق به .

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الأربعاء 2012/9/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 02 /9/3281/2008   

بيع بالمزاد العلني

تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة عن و�شعها للبيع بالمزاد العلني 3 اأ�شهم من عامة 96 

�شهمًا من العقار الكائن في فريق العمامرة من المحرق والم�شجل برقم الطابو 1958/1267 

الع�شم  لولوة �شلطان عبداهلل �شلطان و�شريا عبدالقادر حمد  والآيل ملكيته لكل من المدعين 

و�شابرين عبدالقادر حمد الع�شم و المدعى عليه حمد حمد را�شد الع�شم.

لذا فـاإن كل من لديه رغبة في المزاد على ال�شراء اأو المزايدة اأن يراجع الدلل وليد عبداهلل 
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قدره 2771/250  بمبلغ  يبداأ  اأن  على  المحكمة  كتاب  قلم  اأو  رقم 39449359  هجر�س  هاتف 

دينارًا وقد حددت المحكمة جل�شة الأحد 2012/9/16 لبدء المزايدة، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 1/9270/2009/02   

بيع بالمزاد العلني

    تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة عن و�شعها للبيع بالمزاد العلني العقار الكائن في 

و 2003/8212  والمقدمتين 1999/1029  بالوثيقة رقم 87312  والم�شجل  المنامة  باربار من 

والآيل ملكيته لكل من المدعية خاتون ال�شيد محمد و المدعى عليه �شادق ال�شيد مهدي.

�شالح  الدلل  يراجع  اأن  المزايدة  اأو  ال�شراء  على  المزاد  في  رغبة  لديه  من  كل  فـاإن  لذا      

قدره  بمبلغ  يبداأ  اأن  على  المحكمة  كتاب  قلم  اأو   34027797 رقــم  هاتف  العو�شي   يو�شف 

258766/560 دينارًا وقد حددت المحكمة جل�شة الثنين 2012/9/17 لبدء المزايدة، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 2/10962/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

هاني عبدالح�سين علي نا�سر

    تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح دعوى تركة المتوفى هاني عبدالح�شين علي 

نا�شر، رقمه ال�شخ�شي 640113842. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 

كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر  اأن  عليه 

اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور اأن ي�شعر هذه المحكمة. وقد حددت المحكمة 

جل�شة الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 6/10845/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفاة

 فاطمة علي علي ح�سن رحمه

    تعلن المحكمة الكبرى المدنية الرابعة عن فتح عوى تركة المتوفاة فاطمة علي علي ح�شن 

باأية  يدعي  من  اأو  المذكور  للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .630059802 ال�شخ�شي  رقمها  رحمه، 

حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، 

حددت  وقد  المحكمة.  هذه  ي�شعر  اأن  المذكورة  للمتوفاة  دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنه  كما 

المحكمة جل�شة الأربعاء 2012/9/19 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة
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رقم الدعوى: 9/11393/2012/02

المو�سوع: فتح دعوى تركة المتوفى

 جعفر علي عبدالعال فهد

المتوفى جعفر علي عبدالعال  الرابعة عن فتح دعوى تركة  المدنية  الكبرى      تعلن المحكمة 

فهد، رقمه ال�شخ�شي 350020892. فعلى كل وارث للمتوفى المذكور اأو من يدعي باأية حقوق 

كما  تاريخه،  يومًا من  واأربعين  المحكمة خالل خم�شة  لدى هذه  بتقديم دعوى  يبادر  اأن  عليه 

اأنه على كل من في ذمته دين للمتوفى المذكور اأن ي�شعر هذه المحكمة. وقد حددت المحكمة 

جل�شة الثالثاء 2012/9/25 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الرابعة

رقم الدعوى: 2/8984/2012/02

المو�سوع: فتح تركة المتوفى

 محمد ر�سي ح�سن  حماد

   تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى عن فتح دعوى تركة المتوفى محمد ر�شي ح�شن حماد، 

اأو من يدعي باأية حقوق عليه  رقمه ال�شخ�شي 670006254. فعلى كل وارث للمتوفي المذكور 

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة واأربعين يومًا من تاريخه، كما اأنه على 

جل�شة  المحكمة  وقد حددت  المحكمة.  ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  دين  ذمته  في  من  كل 

الأربعاء 2012/9/26 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 5/396/2010/02

تبليغ بالح�سور

المدعي: را�شد عبدالواحد را�شد الكوهجي وكيله المحامي حافظ علي محمد، العنوان: مكتب 

اإبراهيم ح�شن  – بناية حوار )ب( / المنطقة الدبلوما�شية. المدعى عليه: ال�شيد خلف   302

مبنى   11 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،  بحريني  ال�شخ�شي550121080(  )الرقم  الج�شا�س  

المدعى  اإلزام  مع  مركبة  ت�شجيل  الدعوى:  �شفة  الق�شيبية.   /  308 مجمع   830 طريق   1097

عليه بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 6/11501/2011/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: وزارة ال�شحة وتمثلها هيئة الت�شريع والإفتاء القانوني، العنوان: بناية كار بارك بالزا 

ح�شن  خالد  ل�شاحبها  للمقاولت  العو�شج  موؤ�ش�شة  عليها:  المدعى  الدبلوما�شية.  – المنطقة 
جعفر اأبو ادري�س، العنوان: مبنى 132 �شارع 334 مجمع 302 – و�شط المنامة. �شفة الدعوى: 

للر�شوم  بالإ�شافة  دينارًا   1186/440 قــدره  مبلغًا  للمدعية  تدفع  بــاأن  عليها  المدعى  اإلــزام 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليها المذكورة باأنها قد حددت جل�شة 

يوم الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 5/2267/2012/02

تبليغ بالح�سور

العنوان:  اأحمد،  عي�شى  ماجدة  المحامية  وكيلته  الخنيزي  كاظم  جمعة  عبدالجليل  المدعي: 

مكتب 12 عمارة 143 �شارع 303 المنامة 303. المدعى عليه: ح�شن غازي لتي محمد غازي، 

اإلزام  الدعوى:  �شفة  العنوان.  مجهول  الجن�شية(،  )بنغالي   740841394 ال�شخ�شي  رقمه 

والم�شاريف  الدعوى  ر�شوم  مع  دينارًا   750/- قدره  مبلغًا  للمدعي  يدفع  باأن  عليه  المدعى 

ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 7/15085/2011/02

تبليغ بالح�سور

العنوان:  فتيل،  ح�شين  محمد  المحامي  وكيله  بحريني   – �شلمان  محمد  علي  �شامي  الدعي: 

عليه:  المدعى   .)202( – مكتب  الثاني  – الــدور  )اأ(  حوار  – بناية  الدبلوما�شية  المنطقة 

 310 بناية   23 �شقة  العنوان:  الجن�شية(،   )بحريني  اإبراهيم  ال  اإبراهيم  محمد  عبدالرزاق 

طريق 3411 – المنامة 334. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغًا قدره 

-/3052 دينارًا بالإ�شافة للر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة
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رقم الدعوى: 1/10246/2011/02

تبليغ بالح�سور

اأحمد  عبا�س  اأحمد  ل�شاحبها  والمقاولت  البناء  معدات  لتاأجير  فرا�س  اأبو  موؤ�ش�شة  المدعية: 

 – عالية  بناية  العنوان:  المال،  علي  وحميد  العريبي  اأحمد  علي  المحاميان  وكيالها  عبداهلل 

 MUSTAFIJUR  RAHMAN :عليه المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة   / ال�شاد�س  الطابق 

ABDULMALEK ، رقمه ال�شخ�شي 710824270 )بنغالي الجن�شية(، العنوان: فيال 88 �شارع 

الر�شوم  مــع  ديــنــارًا   356/- قــدره  مبلغ  طلب  الــدعــوى:  �شفة  جـــرداب.    /  729 مجمع   29

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثالثاء 2012/9/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 4/3315/2012/02

تبليغ بالح�سور

رقم  فيال  العنوان:  حنفي،  علي  �شفوت  المحامي  الموؤيد وكيله  خليل  يو�شف  فريد  المدعي: 

رقمه  �شيفاكومار  �شبرامانيام  ال�شيد  عليه:  المدعى   .330 مجمع   3020 رقم  طريق   1126

ال�شخ�شي 740815814، مجهول العنوان. �شفة الدعوى: اإلزام المدعى عليه باأن يدفع للمدعي 

مبلغًا قدره -/1750 دينارًا بالإ�شافة لر�شوم الدعوى والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

    لذا تعلن المحكمة ال�شغرى المدنية الثالثة للمدعى عليه المذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم 

الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 6/4429/2012/02

تبليغ بالح�سور

المدعية: �شركة دار القب�س للطباعة والن�شر وكيلها المحامي فريد عبداهلل ح�شاني، العنوان: 

الأولى:  عليها  المدعى  الدبلوما�شية.  المنطقة  ال�شقر  برج   / الرابع  الطابق   –  408 مكتب 

�شركة الأكيا�س المحددة ذ.م.م �س.ت 1-32946. المدعى عليها الثانية: فاطمة اأحمد يو�شف، 

مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  العدلية.   /  327 مجمع   2705 �شارع   256 مبنى   201 �شقة  العنوان: 

قدره 4201/750 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

حددت  قد  باأنها  المذكورين  عليهما  للمدعى  الثالثة  المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا      

جل�شة يوم الثنين 2012/9/10 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثالثة



192
العدد: 3069 - الخميس 13 سبتمبر 2012

رقم الدعوى: 2/9178/2012/02

المو�سوع:  فتح دعوى تركة المتوفى

DHANAKOTTI CHETTIAR   JEYACHANDRAN 

 DHANAKOTTI المتوفى  تركة  دعــوى  فتح  عن  الأولــى  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن     

للمتوفى  وارث  كل  فعلى   .470501812 ال�شخ�شي  رقمه   ،CHETTIAR  JEYACHANDRAN

المذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقديم دعوى لدى هذه المحكمة خالل خم�شة 

ي�شعر هذه  اأن  المذكور  للمتوفى  اأنه على كل من في ذمته دين  تاريخه، كما  يومًا من  واأربعين 

المحكمة. وقد حددت المحكمة جل�شة الأحد 2012/9/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى 2/1369/2012/02

تبليغ بالح�سور

 المدعية/ �شركة زين وكيلها المحامي/عبدالكريم التويجري.المدعى عليها/ برادات وخباز 

الر�شوم  مــع  ــارًا  ــن دي  564/993 قـــدره   مبلغ  طلب  ــدعــوى/  ال �شفة  الــقــالف.  �شعد  محمد 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  الثامنة  للمدعى عليها  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

الثنين 2012/11/12  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/1308/2012/02

تبليغ بالح�سور

 المدعية/�شركة زين وكيلها المحامي / عبد الكريم التويجري.المدعى عليه / مكي عبد اهلل 

ال�شخ�شي 780604458.   �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  277/718  مكي عبد علي/ رقمه 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  الثامنة  للمدعى عليها  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

الثنين 2012/11/12  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة  

رقم الدعوى 9/1259/2012/02

تبليغ بالح�سور

 MOHAMED/المدعية/ �شركة زين وكيلها المحامي / عبد الكريم التويجري.المدعى عليه 

FADY  MOHAMED رقمه ال�شخ�شي 770634974.�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  303/116 

دنانير مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .
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جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثنين 2012/11/12  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/1311/2012/02

تبليغ بالح�سور

 المدعية/�شركة زين وكيلها المحامي/عبد الكريم التويجري.المدعىعليه/محمد على ح�شن 

عيد رقمه ال�شخ�شي 800937090.�شفة الدعوى طلب مبلغ قدره  52/935 دينارًا مع الر�شوم 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  الثامنة  للمدعى عليها  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

يوم 2012/11/12  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/2642/2012/02

تبليغ بالح�سور

حافظ  عليه/اأحمد  التويجري.المدعى  الكريم  عبد   / المحامي  وكيلها  زين  المدعية/�شركة   

يو�شف �شبرى رقمه ال�شخ�شي 811119009.�شفة الدعوى طلب مبلغ قدره  241/158 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الأربعاء2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/2621/2012/02

تبليغ بالح�سور

 MOHAMED/عليه التويجري.المدعى  الكريم  المحامي/عبد  وكيلها  زين  المدعية/�شركة   

ABDUL RAHMAN MOHAMED   رقمه ال�شخ�شي 750529652.�شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره  285/403 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  الثامنة  للمدعى عليها  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

الأربعاء2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/2631/2012/02

تبليغ بالح�سور

 HOM عليه/  المدعى  التويجري.  عبدالكريم   / المحامي  وكيلها  زيــن  �شركة  المدعية/   

BAHADUR  HOM  رقمه ال�شخ�شي870721143. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  242/609 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  الثامنة  للمدعى عليها  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

الأربعاء 2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/2374/2012/02

تبليغ بالح�سور

-ali bin ebr   المدعية/�شركة زين وكيلها المحامي / عبدالكريم التويجري.المدعى عليها/

الر�شوم  مع  دنانير   209/901 قــدره   مبلغ  طلب  الدعوى/  him abdulaa bsc closed.�شفة 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  الثامنة  للمدعى عليها  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

الأربعاء2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/2357/2012/02

تبليغ بالح�سور

خليل  يون�س  عليه/  التويجري.المدعى  عبدالكريم  المحامي/  وكيلها  زين  �شركة  المدعية/   

غلوم محمد رقمه ال�شخ�شي 830905766.�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  126/680 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  الثامنة  للمدعى عليها  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

الأربعاء 2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/2055/2012/02

تبليغ بالح�سور

 ABU SAYED/المدعية/ �شركة زين وكيلها المحامي / عبد الكريم التويجري.المدعى عليها

GAZI ABU  رقمه ال�شخ�شي770644805.�شفة الدعوى طلب مبلغ قدره  53/431 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  الثامنة  للمدعى عليها  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

الأربعاء 2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/2050/2012/02

تبليغ بالح�سور

 المدعية/ �شركة زين وكيلها المحامي / عبدالكريم التويجري. المدعى عليه/ جعفر من�شور 

�شالح عنان رقمه ال�شخ�شي 790306700.�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  364/253 دينارًا 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الأربعاء 2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/2296/2012/02

تبليغ بالح�سور

الرحمن  عليه/عبد  التويجري.المدعى  الكريم  عبد  المحامي/  وكيلها  زين  �شركة  المدعية/   

دينارًا  قدره  793/96  مبلغ  الدعوى/ طلب  ال�شخ�شي 780116240.�شفة  رقمه  نمله  هوا�س  

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الأربعاء 2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/1997/2012/02

تبليغ بالح�سور

 رقم المدعية /  �شركة ليت �شبيد وكيل المحامي / عبد الكريم التويجري.المدعى عليها / 

الر�شوم  مع  ديــنــارًا   388/833 قــدره   مبلغ  طلب  الــدعــوى/  لالنترنت.�شفة  جنات  موؤ�ش�شة 

والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  الثامنة  للمدعى عليها  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

الأربعاء 2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى 2/2344/2012/02

تبليغ بالح�سور

�شعيد  عليه/علي  التويجري.المدعى  عبدالكريم   / المحامي  وكيلها  زين  �شركة  المدعية/   

 77/952 قدره   مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .840727518 ال�شخ�شي  رقمه  محفوظ  اآل  اأحمد 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الأربعاء 2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/5190/2012/02

تبليغ بالح�سور

 RAUL عليه/   التويجري.المدعى  عبدالكريم   / المحامي  وكيل  زيــن  المدعية/�شركة   

قدره   مبلغ  طلب  الــدعــوى/  �شفة  الــ�ــشــخــ�ــشــي650238370  رقمه   FERNANDEZ  RAUL

3.871/176 دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الأربعاء 2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة  

رقم الدعوى 1/2403/2012/02

تبليغ بالح�سور

 KIRAN عليه/  التويجري.المدعى  عبدالكريم   / المحامي  وكيلها  زين  �شركة  المدعية/  

وقدره   مبلغ  طلب  الدعوى/  ال�شخ�شي811034682.�شفة  رقمه   /MAGANLAL  KIRAN

499/230 دينار مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الأربعاء 2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة.

رقم الدعوى 8/5000/2012/02

تبليغ بالح�سور

 المدعية/  �شركة زين وكيلها المحامي / عبد الكريم التويجري.المدعى عليه/  فوزي �شالح  

عبد ربه رقمه ال�شخ�شي 700141405.�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  467/693 دينارًا مع 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.
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جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الأربعاء2012/11/14  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/589/2012/02

تبليغ بالح�سور

زينب وحيد علي  عليها/  م�شاعد.المدعى  اآل  دعاء   / المحامية  وكيلتها  زين  �شركة  المدعية/ 

مع  دينارًا   54/415 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  .�شفة   870404911 ال�شخ�شي  رقمها  �شالح 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  الثامنة  للمدعى عليها  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

الثالثاء 2012/11/6  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/590/2012/02

تبليغ بالح�سور

اإبراهيم محمد  عليه/   م�شاعد.المدعى  اآل  دعاء   / المحامية  وكيلتها  زين  �شركة  المدعية/   

اإبراهيم مندي رقمه ال�شخ�شي 860405389.�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  92/520 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2012/11/6  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/14361/2012/02

تبليغ بالح�سور

 المدعية / �شركة زين وكيلتها المحامية / دعاء اآل م�شاعد.المدعى عليه/ يو�شف محمد عبد 

 176/741 قدره   مبلغ  طلب  الدعوى/  ال�شخ�شي751208990.�شفة  رقمه  ال�شندي  الرحمن 

دينارًا مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2012/11/6  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى 2/1159/2012/02

تبليغ بالح�سور

عبداهلل  جا�شم  عليه/   م�شاعد.المدعى  اآل  دعاء   / المحامية  وكيلتها  زين  المدعية/�شركة   

جا�شم مبارك رقمه ال�شخ�شي  731100409.�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره  96/837 دينار 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2012/11/6  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/14363/2011/02

تبليغ بالح�سور

 المدعية/�شركة زين وكيلها المحامي / عبدالكريم التويجري. المدعى عليها/ �شميره يو�شف 

مع  دينارًا  قدره  294/200  مبلغ  الدعوى/ طلب  ال�شخ�شي  550067850.�شفة  رقمها  اأحمد 

الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

باأنها قد حددت جل�شة  المذكورة  الثامنة  للمدعى عليها  المدنية  لذا تعلن المحكمة ال�شغرى 

الثالثاء 2012/11/6  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/14368/2011/02

تبليغ بالح�سور

 ma cristina/ عليه  التويجري.المدعى  عبدالكريم  المحامي/  وكيلها  زين  �شركة  المدعية/   

دينارًا  الدعوى/ طلب مبلغ قدره  250/68  ال�شخ�شي790434334.�شفة  bitong perez رقمه 

مع الر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة .

جل�شة  حددت  قد  باأنها  المذكور  عليه  للمدعى  الثامنة   المدنية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن  لذا 

الثالثاء 2012/11/6  لنظر الدعوى ليعلم .

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الثامنة
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رقم الدعوى: 02/ 2012/ 2/593

المو�سوع :  فتح دعوى تركة المتوف�ى 

مهنا �سعد �سويد العميري

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الثانية عن فتح دعوى تركــة المتوفـى مهنا �شعد �شويد العميري 

رقمه ال�شخ�شي :   570117372.

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى  باأية حقوق  عليه  اأو من يدعي  فعلى كل وارث   للمتوفى المذكور  

دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنه  كما   ، تاريخه  من  يومًا  واأربعين  خم�شة  خالل  المحكمة  هذه 

المحكمة  حـــددت  وقـــد  فــر�ــشــة  اأقــــرب  فــي  المحكمة  هـــذه  ي�شعر  اأن  الــمــذكــور  للمتوفــى 

جل�شة الأربعاء17/  10 /  2012  لنظر الدعوى ليعلم .

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى 02/ 2012  /  3454 / 1

المو�سوع :  فتح دعوى تركة المتوف�ى 

محم��د را�س��د ح�سي��ن ال�سب��اغ .

ح�شيــن  را�شــد  محمــد  المتوفـى  تركــة  دعوى  فتح  عن  الثالثة  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن 

ال�شبــاغ رقمه ال�شخ�شي :   340015926.

اأن يبادر بتقديم دعوى لدى  باأية حقوق  عليه  اأو من يدعي  فعلى كل وارث   للمتوفى المذكور  

دين  ذمته  في  من  كل  على  اأنه  كما   ، تاريخه  من  يومًا  واأربعين  خم�شة  خالل  المحكمة  هذه 

للمتوفــى المذكور اأن ي�شعر هذه المحكمة في اأقرب فر�شة وقد حددت المحكمة جل�شة الخمي�س 

6/  9 /  2012  لنظر الدعوى ليعلم .

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثالثة

رقم الدعوى: 8/1236/2012/14

الجن�شية(  )بحريني   870711199 ال�شخ�شي  رقمه  جا�شم  �شالح  عبدعلي  ح�شين  المدعي: 

وكيله المحامي محمد يو�شف محمد ال�شيد، مكتب 25-26 مبنى 7 �شارع البلدية مجمع 304. 

مجهولة  الجن�شية(،  )تايلندية   779696 جوازها  رقم  لوا�شاك،  ووبخ  لليتا  عليها:  المدعى 

العنوان. مو�شوع الدعوى: اإجراء مرا�شيم الطالق.

تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الأولى )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليها المذكورة باأنها 

فاإن  2012/10/8م،  الثنين  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنها  ينوب  وكياًل  تعين  اأو  تح�شر  لم  اإذا 

المحكمة �شوف ت�شير بحقها غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�سرعية الجعفرية الأولى
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رقم الدعوى: 9/1023/2012/01

اإعان بطريق الن�سر

اإدارة  العنوان:  �شرحان.  جا�شم  المحامي  وكيلها  القاب�شة  جي  كي.  بي.  �شركة  المدعية: 

 3 مبنى  العنوان   - ميتالز  جلوبال  �شركة   -1 عليهم:  المدعى  المحامين.  مكتب   - المحاكم 

 3 مبنى  العنوان   - الب�شتكي  عبدالقادر  عبداهلل  محمد   -2 المنامة.   316 مجمع   365 طريق 

 365 طريق   3 مبنى  العنوان   - خواجة  �شلطان  ا�شكندر   -3 المنامة.   316 مجمع   365 طريق 

مجمع 316 المنامة. �شفة الدعوى: ندب خبير ومنع من ال�شفر وحجز تحفظي.

لم  اإذا  المذكورين  عليهم  للمدعى  الأولى  الدائرة  الم�شتعجلة  الأمور  محكمة  تعلن  لذا 

يح�شروا اأو يعينوا وكياًل ينوب عنهم بالح�شور لجل�شة الثالثاء 2012/9/11 فاإنها �شوف ت�شير 

في اجراءات الدعوى، ليعلم.

قا�سي محكمة المور الم�ستعجلة الدائرة الأولى

رقم الدعوى: 4/5923/2012/02

تبليغ بالح�سور

�شليبيخ.  عبداهلل  غادة  المحامية  وكيلته  خليفة  اآل  �شباح  بن  را�شد  بن  علي  ال�شيخ  المدعي: 

المدعى عليه: اأمير علي خان. العنوان: مجهول العنوان. �شفة الدعوى: طلب ديون.

لذا تعلن المحكمة الكبرى المدنية الأولى للمدعى عليه المذكور بالح�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه وقد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2012/10/2 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الأولى

رقم الدعوى: 6/4550/2011/02

تبليغ بالح�سور

بناية 254 مجمع  العنوان: مكتب 51  اأنور.  اأ�شامة  المحامي  وكيلها  كابيف�شت  �شركة  المدعية: 

320 طريق 2007 الحورة. المدعى عليها: موؤ�ش�شة القائد للمقاولت �س. ت: 1-19043 لمالكها 

 .321 المنامة   333 83 طريق  مبنى   23 رقم  �شقة  العنوان:  عبداهلل محمد م�شطفى ح�شين. 

�شفة الدعوى: طلب ديون.

اأو  بنف�شها  بالح�شور  المذكورة  عليها  للمدعى  الثانية  المدنية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

بوكيل عنها وقد حددت جل�شة يوم الأحد 2012/10/7 لنظر الدعوى، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى المدنية الثانية

رقم الدعوى: 3/2009/2012/14

الجن�شية(.  )بحرينية   670301450 ال�شخ�شي  رقمها  ح�شن  عطية  يو�شف  فاطمة  المدعية: 

الجن�شية(.  )بحريني  ال�شالح  يو�شف  علي  فوؤاد  عليه:  المدعى  الوكيل.  بوا�شطة  عنوانها: 
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العنوان: خارج البحرين. مو�شوع الدعوى: طلب الطالق.

تعلن المحكمة الكبرى ال�شرعية الثانية )الدائرة الجعفرية( للمدعى عليه المذكور باأنه اإذا 

فاإن  2012/10/3م،  الأربعاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  وكياًل  يعين  اأو  يح�شر  لم 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

رئي�ض المحكمة الكبرى ال�سرعية الجعفرية الثانية

رقم الدعوى: 7/1634/2012/14

الجن�شية(.  )بحرينية   750101970 ال�شخ�شي  رقمها  ال�شقاء  من�شور  ح�شن  وفية  المدعية: 

مهدي  عبدالكريم  بدر  عليه:  المدعى   .419 جدحف�س   1249 �شارع   1448 مبنى  عنوانها: 

 21 طريق   108 مبنى  العنوان:  الجن�شية(.  )بحريني   760506272 ال�شخ�شي  رقمه  اإبراهيم 

جدحف�س 423. مو�شوع الدعوى: الح�شانة.

باأنه  المذكور  عليه  للمدعى  الجعفرية(  )الدائرة  الأولى  ال�شرعية  ال�شغرى  المحكمة  تعلن 

فاإن   2012/10/2 الثالثاء  يوم  لجل�شة  بالح�شور  عنه  ينوب  وكياًل  له  يعين  اأو  يح�شر  لم  اإذا 

المحكمة �شوف ت�شير بحقه غيابيًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

قا�سي المحكمة الكبرى ال�سرعية الجعفرية المنتدب

رقم ملف التنفيذ: 1/717/2007/04

بالتبليغ   2012/7/18 بتاريخ  الثالثة  التنفيذية  المحكمة  من  ال�شادر  القرار  على  بناًء 

والم�شجل بموجب  الخا�س  العقار  بو�شع  والذي يق�شي  الر�شمية.  الجريدة  بالن�شر في  بالوفاء 

المقدمة رقم )7775/1992( والوثيقة رقم )71684( بالمزاد العلني ت�شديدًا للدين المحكوم 

ب�شعر  المزاد  يبداأ  اأن  على  دينارًا،  قدره32961/167  والبالغ  اإيران  �شادرات  بنك  ل�شالح: 

المدنية  المرافعات  قانون  من   )291( رقم  للمادة  وطبقًا  دينار،   73000/- قدره  اأ�شا�شي 

والتجارية ل�شنة 1971.

لذا تعلن محكمة التنفيذ الثالثة باأنه اإذا لم ي�شدد المبلغ الم�شار اإليه خالل �شبعة اأيام من 

تاريخ ن�شر هذا الكتاب. فاإن المحكمة �شوف تبا�شر اإجراءات بيع العقار بالمزاد العلني وذلك 

 ،2012/12/31 الثنين  جل�شة  لنظره  والمحدد   1/717/2007/4 رقم  التنفيذ  ملف  بموجب 

ليعلم.

قا�سي محكمة التنفيذ الثالثة

رقم الدعوى: 7/3458/2012/04

تبليغ بالح�سور

عليه:  المدعى  �شويطر.  مي  المحامية  وكيلتها  الأحمد  علي  عبدالعزيز  خلود  المدعية: 

 939 مجمع   3924 طريق   1056 مبنى   21 �شقة  العنوان:  ال�شيباني.  ميرزا  محمد  عبدالحميد 



202
العدد: 3069 - الخميس 13 سبتمبر 2012

ميرزا  محمد  عبدالحميد  �شد  الأحمد  علي  عبدالعزيز  خلود  الدعوى:  �شفة  ال�شرقي.  الرفاع 

ال�شيباني.

الأحد  يوم  باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الرابعة  التنفيذ  تعلن محكمة  لذا 

2012/12/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي محكمة التنفيذ الرابعة

رقم الدعوى: 8/1524/2012/04

تبليغ بالح�سور

المدعي: فادي انطانيو�س معو�س، وكيلته المحامية رغداء ال�شيد مو�شى. المدعى عليه: راك�شي 

انطانيو�س معو�س  فادي  الدعوى:  الق�شر مجمع 308. �شفة  �شارع  العنوان: مبنى 21  كابيال. 

�شد راك�شي كابيال.

الأحد  يوم  باأنها قد حددت جل�شة  المذكور  للمدعى عليه  الرابعة  التنفيذ  تعلن محكمة  لذا 

2012/12/23 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�سي محكمة التنفيذ الرابعة

رقم الدعوى: 2/10902/2008/02

تبليغ بالح�سور

دلل  المحامية  وكيلتهما  البنعلي  ح�شن  اأحمد  وهيا  البنعلي  ح�شن  اأحمد  يو�شف  المدعيان: 

الرفاع  ال�شايه  �شارع   86 منزل  العنوان:  البنعلي.  ح�شن  اأحمد  لولوة  عليها:  المدعى  الزايد. 

ال�شرقي.

حكمت المحكمة ببيع محل التداعي الكائن في منطقة الرفاع ال�شرقي من المنامة والم�شجل 

بموجب الوثيقة العقارية تحت رقم 140294 والمقدمة رقم 2009/5394 بالمزاد العلني على 

اأن يبداأ ال�شعر الأ�شا�شي من مبلغ وقدره 131428 دينارًا )مائة واإحدى وثالثون األف واأربعمائة 

الدعوى  لنظر   2012/10/10 الأربعاء  يوم  جل�شة  المحكمة  وتحدد  دينار(،  وع�شرون  وثمانية 

ومبا�شرة اإجراءات البيع، وعلى دلل الوزارة محمد محمد ح�شن 39444828 اتخاذ الإجراءات 

الالزمة لالإعالن عن البيع والمزايدة، واأبقت الف�شل في الم�شروفات، ليعلم.

قا�سي المحكمة ال�سغرى المدنية الخام�سة

رقم الطعن: 6/519/2012/10

رقم الدعوى: 92/719/2006/02.

لئحة تبيلغ �سحيفة طعن بالتمييز

وكيله  بوا�شطة  العنوان:  بور�شيد.  عي�شى  المحامي  وكيله  منير  محمد  محمود  عابد  الطاعن: 

العنوان.  مجهول  العنوان:  للنجارة.  الحرم  ور�شة  �شده:  المطعون  بور�شيد.  عي�شى  المحامي 
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واإلغاوؤه  فيه  المطعون  الحكم  نق�س  المو�شوع:  وفي  �شكاًل.  الطعن  قبول  الطاعن:  طلبات 

والق�شاء بقبول الدعوى واإعادة الدعوى للمحكمة التي اأ�شدرته لتف�شل فيها من جديد. واإلزام 

المطعون �شدها بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

من  اأيام  ع�شرة  ميعاد  في  وعليها  الطعن  بالئحة  �شده  للمطعون  التمييز  محكمة  تعلن  لذا 

تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 

يرغب في تقديمها عماًل بن�س المادة 16 من القانون رقم )8( ل�شنة 1989م باإ�شدار قانون 

محكمة التمييز، ليعلم.

باحثة قانونية

رقم الطعن: 9/450/2012/10

رقم الدعوى: 9/770/2010/01

لئحة تبيلغ �سحيفة طعن بالتمييز

بوا�شطة  العنوان:  العري�س.  رباب  المحامية  وكيلته  الم�شقطي  مهدي  ح�شين  خالد  الطاعن: 

وكيلته المحامية رباب العري�س. المطعون �شدها الثانية: �شركة الت�شامن للمقاولت. العنوان: 

المطعون  الحكم  المو�شوع: نق�س  �شكاًل. وفي  الطعن  الطاعن: قبول  العنوان. طلبات  مجهولة 

فيها من  لتف�شل  اأ�شدرته  التي  للمحكمة  الدعوى  واإعادة  الدعوى  بقبول  والق�شاء  واإلغاوؤه  فيه 

جديد. واإلزام المطعون �شدها بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

من  اأيام  ع�شرة  ميعاد  في  وعليها  الطعن  بالئحة  �شده  للمطعون  التمييز  محكمة  تعلن  لذا 

تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 

يرغب في تقديمها عماًل بن�س المادة 16 من القانون رقم )8( ل�شنة 1989م باإ�شدار قانون 

محكمة التمييز، ليعلم.

باحثة قانونية

رقم الطعن: 9/511/2012/10

رقم الدعوى: 3/4237/2007/02

لئحة تبيلغ �سحيفة طعن بالتمييز

وكيله  بوا�شطة  العنوان:  بور�شيد  عي�شى  المحامي  وكيله  محمد  العلم  ديدار  محمد  الطاعن: 

المحامي عي�شى بور�شيد. المطعون �شدها: ور�شة الجفير للحدادة واللحام. العنوان: مجهولة 

العنوان. طلبات الطاعن: قبول الطعن �شكاًل. وفي المو�شوع: نق�س الحكم المطعون فيه واإلغاوؤه 

والق�شاء بقبول الدعوى واإعادة الدعوى للمحكمة التي اأ�شدرته لتف�شل فيها من جديد. واإلزام 

المطعون �شدها بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.

من  اأيام  ع�شرة  ميعاد  في  وعليها  الطعن  بالئحة  �شده  للمطعون  التمييز  محكمة  تعلن  لذا 
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تاريخ تبليغها بالن�شر اأن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�شتندات التي 

يرغب في تقديمها عماًل بن�س المادة 16 من القانون رقم )8( ل�شنة 1989م باإ�شدار قانون 

محكمة التمييز، ليعلم.

باحثة قانونية

رقم الدعوى: 6/1139/2012/14

تبليغ بطريق الن�سر

ونادر  كيك�شو  اأحمد  المحاميان عبدالوهاب  وكيالها  المرباطي  دينا محمد عبداهلل  المدعية: 

جالل محمد. المدعى عليه: ح�شن �شلطان ح�شن علي المفتاح. العنوان: هيئة واإذاعة تلفزيون 

الجزيرة - الدوحة - دولة قطر. مو�شوع الدعوى: اإثبات الن�شب.

في  يح�شر  لم  اإذا  باأنه  المذكور  عليه  للمدعى  الأولى  ال�شرعية  الكبرى  المحكمة  تعلن  لذا 

ت�شير  �شوف  المحكمة  فاإن  بالح�شور  عنه  ينوب  من  يوكل  اأو   2012/9/19 الثنين  يوم  جل�شة 

بحقه ح�شوريًا بما يق�شي به ال�شرع الحنيف، ليعلم.

ق�ساة المحكمة الكبرى ال�سرعية الأولى

رقم ال�ستئناف: 9/1243/2012/03

رقم الدعوى: 2/7418/2011/02

تبليغ بطريق الن�سر

ال�شوملي.  عبدالرحمن  المحامي  وكيلها  التجارية  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  الم�شتاأنفة: 

الم�شتاأنف �شده: اأ�شامة كمال ح�شن، العنوان: �شقة 32 مبنى 42 طريق 2002 - الحورة 320. 

الطلبات: من حيث ال�شكل: قبول ال�شتئناف �شكاًل ل�شتيفائه كافة ال�شروط ال�شكلية. من حيث 

المو�شوع: بتعديل الحكم الم�شتاأنف في �شق الفائدة القانونية مجددا ب�شمول الحكم بالفوائد 

الحكم فيما عدا ذلك،  وتاأييد  التام  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق وحتى  بواقع 10٪ من  القانونية 

درجتي  عن  المحاماة  اأتعاب  و  والر�شوم  الم�شروفات  بكافة  �شدهما  الم�شتاأنف  وت�شمين 

التقا�شي.

    لذا تعلن محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده المذكور باأنه اإذا 

لم يح�شر اأو يعين وكياًل ينوب عنه بالح�شور لجل�شة الثنين 2012/9/3 فاإن المحكمة �شوف 

ت�شير بحقه ح�شوريًا، ليعلم.

                                   رئي�ض محكمة ال�ستئناف العليا المدنية الثانية
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رقم الدعوى: 19 / 2012

اإعان بائحة الدعوى والح�سور

الم�شفون  ويمثلها  الر�شمية  الت�شفية  )تحت  المحدودة  لالإ�شتثمارات  �شعد  �شركة  المدعية: 

ديك�شون(،  هيو  ويمثلهم  بايرز  ومــارك  اكرز  و�شتيفن  ديك�شون  وهم:  المجتمعون  القانونيون 

الطابق  عنوانهما:  المحمود،  عبدالرحمن  وحامد  الزعبي  �شريف  حاتم  المحاميان  وكيالها: 

الأول، بناية باب البحرين، مكتب 12، مبنى 150، طريق 1507، �شارع الحكومة، المنامة 315، 

مملكة البحرين. المدعى عليها: �شركة دلمون دانة �شركة م�شاهمة مقفلة معفاة، عنوانها: برج 

البحرين. مو�شوع الدعوى:  بناية رقم 220، طريق 22، الجفير 324، مملكة   ، اوي�شيز رقم 2 

 500،001 مبلغ  يعادل  بما  اأمريكي  دولر   38/1،326،181 مبلغ  ب�شداد  عليها  المدعى  اإلزام 

اإلى 7٪ كفائدة �شنوية عن مبلغ المطالبة  دينار بحريني وذلك لغايات الر�شم فقط بالإ�شافة 

مع احتفاظ المدعية بحق تعديل الطلبات بالن�شبة للمبلغ المذكور في �شوء ما ي�شفر عنه تقرير 

الخبير المحا�شبي. 

لذا تعلن غرفة البحرين لت�شوية المنازعات المدعى عليها- �شركة دلمون دانة �شركة م�شاهمة 

عنهما  وكياًل  بتعيين  او  �شخ�شيًا  القانونيان  ممثليهما  وبح�شور  الدعوى  بالئحة  معفاة  مقفلة 

لالجتماع الأول اأمام مدير الدعوى في يوم الثالثاء 18 �شبتمبر 2012 ال�شاعة 11،30 �شباحًا 

بمقر الغرفة، عنوانها: �شارع 1704، بناية البارك بالزا، مبنى 247، الطابق الثالث، ل�شتالم 

والأدلة  والدفوع  الدفاع  مذكرات  لتقديم  الدعوى  اإدارة  بمرحلة  الخا�شة  بالمواعيد  جدول 

اإجراءات الإثبات وكافة الأمور المتعلقة بالدعوى خالل الجتماعات والآجال المبينة  وطلبات 

في جدول المواعيد عماًل بن�س المادة )29، 30( من القرار رقم )65( ل�شنة 2009 باإ�شدار 

لئحة اإجراءات ت�شوية المنازعات التي تخت�س بها غرفة البحرين لت�شوية المنازعات بموجب 

الف�شل الأول من الباب الثاني من المر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009 ، ليعلم.

مدير الدعوى          

لدى غرفة البحرين لت�سوية المنازعات
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اإعانات اإدارة اأموال القا�سرين

اإعان 2012/197

المنامة  �شكنة  المتوفاة فاطمة علي ح�شن خليفة من  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 

وتحمل رقم �شكاني 600201210، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 

اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية وبعدها 

�شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة 

المذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م

اإعان 2012/195

نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى علي اإبراهيم اأحمد علي من �شكنة مدينة حمد 

ويحمل رقم �شكاني 570036461، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 

اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية وبعدها 

اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى  اإليها في هذا ال�شاأن، كما  �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم 

المذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م

اإعان 2012/199

�شكنة  من  اأحمد  قا�شم  علي  قا�شم  عماد  المتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 

المنامة ويحمل رقم �شكاني 780102746، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبًا 

اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية  كتابيًا 

الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  اإليها في هذا  اأي ادعاء يقدم  الإدارة  وبعدها �شوف ل تقبل 

للمتوفى المذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م
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اإعان 2012/198

�شكنة  من   Mohammed Ahmed Minhas المتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 

اأن  عليه  تركته،  دين في  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاني 670116602،  رقم  ويحمل  ال�شرقي  الرفاع 

يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة 

الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا للمتوفى المذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م

اإعان 2012/200

�شكنة  من  كاظم  �شلمان  عبدالعزيز  ال�شيد  المتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 

اأن  عليه  تركته،  في  دين  اأو  باإرث  يدعي  اأو   ،610106309 �شكاني  رقم  ويحمل  عي�شى  مدينة 

يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة 

الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا للمتوفى المذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م

اإعان 2012/207

�شكنة  من  المدوب  اأحمد  جعفر  ن�شرين  المتوفاة  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 

اأن يقدم  تركتها، عليه  اأو دين في  باإرث  اأو يدعي  �شكاني 820602922،  جنو�شان وتحمل رقم 

الجريدة  في  الإعــالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  الإدارة  اإلى  كتابيًا  طلبًا 

الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا للمتوفاة المذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م
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اإعان 2012/208

اأن كل من له طلب على المتوفاة عائ�شة فرحان عبدالعزيز فرحان من �شكنة  نعلن للعموم 

يقدم  اأن  عليه  تركتها،  في  دين  اأو  باإرث  يدعي  اأو   ،420100970 �شكاني  رقم  وتحمل  بوكوارة 

الجريدة  في  الإعــالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  الإدارة  اإلى  كتابيًا  طلبًا 

الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا للمتوفاة المذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م

اإعان 2012/188

�شكنة  من  البقي�شي  محمد  را�شد  محمد  المتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 

يقدم  اأن  عليه  تركته،  في  دين  اأو  باإرث  يدعي  اأو   ،570111390 �شكاني  رقم  ويحمل  المحرق 

الجريدة  في  الإعــالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  الإدارة  اإلى  كتابيًا  طلبًا 

الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا للمتوفى المذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م

اإعان 2012/212

�شكنة  من  علي  عبداهلل  عبدالغني  هاني  المتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن 

اأن يقدم  اأو دين في تركته، عليه  باإرث  اأو يدعي  الخارجية ويحمل رقم �شكاني 861105273، 

الجريدة  في  الإعــالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  الإدارة  اإلى  كتابيًا  طلبًا 

الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا للمتوفى المذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م
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اإعان 2012/214

نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى محمد ر�شا عبدالحميد يو�شف البو�شطة من 

�شكنة عالي ويحمل رقم �شكاني 520009193، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم 

الجريدة  في  الإعــالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  الإدارة  اإلى  كتابيًا  طلبًا 

الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا للمتوفى المذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م

اإعان 2012/213

    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفاة مريم �شالم �شلمان �شعد من �شكنة الب�شيتين 

وتحمل رقم �شكاني 750903295، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركتها، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 

اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية وبعدها 

�شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة 

المذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م

اإعان 2012/211

من  العمر  قمبر محمد  عبدالرحمن  عارف  المتوفى  على  له طلب  من  كل  اأن  للعموم  نعلن      

�شكنة الرفاع ال�شرقي ويحمل رقم �شكاني 661002586، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه 

في  الإعــالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  الإدارة  اإلــى  كتابيًا  طلبًا  يقدم  اأن 

اأن  اإليها في هذا ال�شاأن، كما  اأي ادعاء يقدم  الجريدة الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة 

لذمته  واإبراء  ل�شداده  تمكينًا  بدينه  الإدارة  اإعالم  عليه  المذكور،  للمتوفى  مدينًا  يكون  الذي 

منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م
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اإعان 2010/87

المتوفى جميل ح�شن م�شعود ماجد من �شكنة مدينة  اأن كل من له طلب على  للعموم      نعلن 

اأن يقدم طلبًا  اأو دين في تركته، عليه  اأو يدعي باإرث  حمد ويحمل رقم �شكاني 590141295، 

اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية  كتابيًا 

الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  اإليها في هذا  اأي ادعاء يقدم  الإدارة  وبعدها �شوف ل تقبل 

للمتوفى المذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م

اإعان 2010/23

�شكنة  من  الماجد  اإبراهيم  ح�شن  من�شور  المتوفى  على  طلب  له  من  كل  اأن  للعموم  نعلن      

دم�شتان، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا اإلى الإدارة خالل خم�شة 

ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي 

اإعالم  عليه  المذكور،  للمتوفى  مدينًا  يكون  الذي  اأن  كما  ال�شاأن،  هذا  في  اإليها  يقدم  ادعاء 

الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م

اإعان 2010/5

    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى عبدالر�شول عبدالكريم اإبراهيم من �شكنة دار 

اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبًا  اأو يدعي باإرث  كليب ويحمل رقم �شكاني 300105673، 

اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية  كتابيًا 

الذي يكون مدينًا  اأن  ال�شاأن، كما  اإليها في هذا  اأي ادعاء يقدم  الإدارة  وبعدها �شوف ل تقبل 

للمتوفى المذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م
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اإعان 2010/150

    نعلن للعموم اأن كل من له طلب على المتوفى يو�شف اأحمد يو�شف بور�شيد من �شكنة الحد 

ويحمل رقم �شكاني 300000383، اأو يدعي باإرث اأو دين في تركته، عليه اأن يقدم طلبًا كتابيًا 

اإلى الإدارة خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�شمية وبعدها 

اأن الذي يكون مدينًا للمتوفى  اإليها في هذا ال�شاأن، كما  �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم 

المذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م

اإعان 2012/209

اأحمد طريف من �شكنة  المتوفى محمد علي عبداهلل  له طلب على  اأن كل من  للعموم  نعلن 

يقدم  اأن  عليه  تركته،  في  دين  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاني 660113228،  رقم  ويحمل  ال�شناب�س 

الجريدة  في  الإعــالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  الإدارة  اإلى  كتابيًا  طلبًا 

الر�شمية وبعدها �شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون 

مدينًا للمتوفى المذكور، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م

اإعان 2010/69

وتحمل  المنامة  �شكنة  نا�شر من  عبا�س  نور  المتوفاة  على  له طلب  كل من  اأن  للعموم  نعلن 

اإلى  كتابيًا  طلبًا  يقدم  اأن  عليه  تركتها،  في  دين  اأو  باإرث  يدعي  اأو  �شكاني 760710139،  رقم 

وبعدها  الر�شمية  الجريدة  في  الإعــالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  الإدارة 

�شوف ل تقبل الإدارة اأي ادعاء يقدم اإليها في هذا ال�شاأن، كما اأن الذي يكون مدينًا للمتوفاة 

المذكورة، عليه اإعالم الإدارة بدينه تمكينًا ل�شداده واإبراء لذمته منه، ليعلم.

مدير اإدارة اأموال القا�سرين

حرر في: 28 مار�س 2012م


