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قانون رقم ( )46ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت
التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة 1976
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن
العام ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى قانون قوات الأمن العام ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  ،1982وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة  1991ب�إن�شاء �صندوق التقاعد ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني،
وعلى قانون احلر�س الوطني ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة  ،2000املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )38ل�سنة ،2002
وعلى قانون قوة دفاع البحرين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2002
وعلى القانون رقم ( )58ل�سنة  2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2013
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة  2010ب�ش�أن �إدارة واخت�صا�صات �صندوق التقاعد
ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيني وغري البحرينيني املن�ش�أ مبوجب
املر�سوم بقانون رقم ( )6ل�سنة ،1991
وعلى املر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2002ب�إن�شاء جهاز الأمن الوطني،
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

املادة الأوىل

ي�ستبدل بتعريف «العمليات احلربية» وبتعريف «ال�شهيد» الواردين بن�ص املادة ( )1وبن�صي
املادتني ( )18الفقرتني الأوىل والرابعة ،و( )21من قانون تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد
ل�ضباط و�أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة
 ،1976الن�صو�ص الآتية:

5
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مادة (:)1
تعريف «العمليات احلربية» وتعريف «ال�شهيد»:
العمليات احلربية :اال�شتباك امل�سلح مع العدو �أو �أي فئات م�سلحة �أخرى وما يرتتب على ذلك
من ا�ست�شهاد �أو فقد �أو وقوع يف الأ�سر ،وكذلك يف الأحوال الأخرى التي يقرر القائد العام لقوة
دفاع البحرين �أو وزير الداخلية �أو رئي�س احلر�س الوطني �أو رئي�س جهاز الأمن الوطني – كل
فيما يخ�صه – �أنها على م�ستوى العمليات احلربية.
ال�شهيد :ال�ضابط �أو الفرد الذي ُي�ست�شهد نتيجة �إ�صابته يف العمليات احلربية �أو �أثناء اال�شتباك
مع العدو �أو مع �أي فئات م�سلحة �أو غري م�سلحة �أو ب�سبب الأعمال الإرهابية داخل مملكة البحرين
�أو خارجها �أثناء قيامه بعمله �أو ب�سبب �أدائه لواجبات وظيفته.
مادة ( )18الفقرة الأوىل:
يربط للم�ستحقني عن ال�شهيد معا�ش يعادل �أق�صى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.
مادة ( )18الفقرة الرابعة:
وي�صرف للم�ستحقني عن ال�شهيد �أو ممن ُيعترب يف حكم ال�شهيد تعوي�ض من دفعة واحدة يعادل
�أق�صى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن ثالث �سنوات ،وي�سري على هذا التعوي�ض حكم
الفقرة الأخرية من املادة (.)21
مادة (:)21
�إذا ُقتل �ضابط �أو فرد �أثناء قيامه بعمله �أو ب�سبب �أدائه لواجبات وظيفته �أو ب�سبب وظيفته ،ربط
للم�ستحقني عنه معا�ش ًا �شهري ًا يعادل الراتب الأ�سا�سي لل�شهر الأخري مهما كانت مدة خدمته.
و ُي�صرف للم�ستحقني ف�ض ًال عن املعا�ش ،تعوي�ض ًا نقدي ًا يعادل راتب ال�ضابط �أو الفرد وعالواته
ال�شهرية التي ح�سب على �أ�سا�سها املعا�ش عن مدة �سنة كاملة.
و ُيوزع التعوي�ض على امل�ستحقني كل بح�سب ن�صيبه يف املعا�ش الوارد بجدول توزيع املعا�ش على
امل�ستحقني امللحق بهذا القانون.
ف�إن مل يوجد �أي منهم وزع التعوي�ض على الورثة بح�سب الفري�ضة ال�شرعية ،و�إال �آل التعوي�ض �أو
الباقي منه �إىل �صندوق التقاعد الع�سكري.
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املادة الثانية

ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

املادة الثالثة

ُي�صدر القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الداخلية ورئي�س احلر�س الوطني ورئي�س جهاز
الأمن الوطني القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء واملعنيني – كل فيما
يخ�صه– تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به من �أول ال�شهر التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية.

مـلك مـمـلـكـــة الـبـحـــــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ 8 :ذي القعدة 1435هـ
املوافق� 3 :س ــبتمـب ــر 2014م

7
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قانون رقم ( )47ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام قانون حمكمة التمييز
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة 1989
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون الإجراءات �أمام املحاكم ال�شرعية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة
 ،1986وتعديالته،
وعلى قانون حمكمة التمييز ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  ،1989املعدل بالقانون
رقم ( )9ل�سنة ،2009
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  ،2002وتعديالته،
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

املادة الأوىل

ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )2فقرة �أوىل و( )4و( )21و( )25فقرة �أخرية و( )56من قانون
حمكمة التمييز ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  ،1989الن�صو�ص الآتية:

مادة ( )2فقرة �أوىل:

يعني رئي�س حمكمة التمييز ووكيلها وق�ضاتها ويعفون من منا�صبهم ب�أمر ملكي.
وي�شرتط يف كل منهم �أن يكون قد م�ضى على ح�صوله على درجة اللي�سان�س �أو البكالوريو�س يف
القانون خم�س ع�شرة �سنة �أم�ضاها يف اال�شتغال بعمل قانوين� ،أو �أن يكون قد عمل قا�ضي ًا يف
حمكمة اال�ستئناف العليا �أو حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية ملدة �أربع �سنوات.

مادة (:)4

للخ�صوم �أن يطعنوا �أمام حمكمة التمييز يف الأحكام النهائية املنهية للخ�صومة كلها يف املواد
املدنية والتجارية والأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني واجلزائية و�إجراءات التقا�ضي �أمام املحاكم
ال�شرعية طبق ًا لأحكام هذا القانون.
وي�ستثنى من ذلك الإجراءات ال�شرعية املتعلقة بدعاوى الطالق.
وال يجوز الطعن بطريق التمييز يف الأحكام ال�صادرة قبل الف�صل يف املو�ضوع �إال �إذا ترتب عليها
منع ال�سري يف الدعوى.
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مادة (:)21

بعد انق�ضاء املواعيد املن�صو�ص عليها يف املواد ال�سابقة ي�سلم ق�سم الكتاب ملف الطعن �إىل املكتب
الفني ملحكمة التمييز ،وعلى هذا املكتب �أن يودع مذكرة بر�أيه يف الطعن يف �أقرب وقت ممكن
ثم يرفعه �إىل رئي�س املحكمة ليعني �أحد ق�ضاة املحكمة مقرر ًا للطعن وي�أمر ب�إحالته �إىل املحكمة
منعقدة يف غرفة م�شورة للنظر يف مدى جدارته للف�صل يف مو�ضوعه ،ف�إذا ر�أت املحكمة منعقدة
بهذه ال�صفة �أن الطعن غري مقبول لعيب يف ال�شكل �أو لبطالن يف �إجراءاته �أو لإقامته على غري
الأ�سباب املبينة يف املادتني ( )9،8من هذا القانون �أو ب�سبب خمالفته ملبد�أ �سابق للمحكمة يكفي
للرد على �سبب الطعن املعرو�ض و�أنه ال وجه للعدول عن هذا املبد�أ ،قررت املحكمة عدم قبول
الطعن بقرار غري قابل للطعن وذلك ب�أ�سباب موجزة تثبت يف حم�ضر اجلل�سة و�ألزمت الطاعن
بامل�صروفات ف�ض ًال عن م�صادرة الكفالة.
و�إذا ر�أت غري ذلك حددت جل�سة لنظر الطعن ويحق لها يف هذه احلالة �أن ت�ستبعد من الطعن ما
ال يقبل من الأ�سباب �أمام حمكمة التمييز يف �إ�شارة موجزة لأ�سباب اال�ستبعاد.
وعلى ق�سم الكتاب �إخطار حمامي اخل�صوم الذين �أودعوا مذكراتهم ،باجلل�سة املحددة لنظر
الطعن قبل انعقادها بع�شرة �أيام على الأقل وذلك بكتاب م�سجل.

مادة ( )25فقرة �أخرية:

ومع ذلك ويف غري الأحكام ال�صادرة من املحاكم ال�شرعية �إذا حكمت املحكمة بنق�ض احلكم
املطعون فيه وكان املو�ضوع �صاحل ًا للف�صل فيه بكامله وبغري اتخاذ �إجراء جديد �أو كان الطعن
للمرة الثانية وجب عليها احلكم يف املو�ضوع ،ولها عند االقت�ضاء حتديد جل�سة لنظره.

مادة (:)56

بغري �إخالل ب�أي قانون يعفي من الر�سوم الق�ضائية ،يفر�ض ر�سم ثابت على الطعون بالتمييز يف
املواد املدنية والتجارية والأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني وال�شرعية قدره مائة دينار.

املادة الثانية

ي�ستبدل بعنوان الباب الثاين من قانون حمكمة التمييز ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ()8
ل�سنة  1989العنوان الآتي:

الباب الثاين:

يف الطعن بالتمييز يف املواد املدنية والتجارية وال�شرعية والأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني.
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املادة الثالثة

ت�ضاف للمادة ( )8من قانون حمكمة التمييز ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة ،1989
فقرة جديدة ن�صها الآتي:

مادة ( )8فقرة جديدة:

وللخ�صوم �أن يطعنوا �أمام حمكمة التمييز يف الأحكام ال�صادرة من حمكمة اال�ستئناف العليا
ال�شرعية� ،أو من املحكمة الكربى ال�شرعية ،ب�صفتها اال�ستئنافية� ،إذا وقع بطالن يف الإجراءات
�أثر يف احلكم ،وتخت�ص بنظر ذلك دائرة للإجراءات ال�شرعية.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء –كل فيما يخ�صه -تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ 12 :ذي القعدة 1435هـ
املوافق� 7 :سـ ـبـتـمـبـ ـ ــر 2014م

مــلك مـمـلـكـــة البـحــــريــن
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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قانون رقم (  )48ل�سنة 2014
ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( )391مكرراً
�إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976وتعديالته،
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة ،2001
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة  ،2002املعدل
بالقانون رقم ( )41ل�سنة ،2005
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة
،2006
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

املادة الأوىل

ُت�ضاف �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  ،1976مادة جديدة
برقم ( )391مكرر ًا ن�صها الآتي:
 -1يعاقب بال�سجن وبغرامة ال تقل عن مائة �ألف دينار وال تزيد على مثلي ما جمعه �أو تلقاه من
�أموال �أو ما هو م�ستحق منها �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من جمع �أو تلقى �أموا ًال من الغري
بق�صد ا�ستثمارها �أو �إدارتها �أو توظيفها دون احل�صول على ترخي�ص بذلك من م�صرف
البحرين املركزي �أو غريه من اجلهات الإدارية املخت�صة مبزاولة الأن�شطة التي مت جمع �أو
تلقي الأموال من �أجلها.
ويحكم على اجلاين برد الأموال �إىل �صاحبها وم�صادرة عائدات اجلرمية وللمحكمة �أن ت�أمر
بن�شر ملخ�ص احلكم بالإدانة �أو منطوقه يف �صحيفة حملية �أو �أكرث على نفقة املحكوم
عليه.
 -2يعاقب باحلب�س وبغرامة ال جتاوز خم�سني �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني من قام ب�صفته
وكي ًال �أو و�سيط ًا �أو مندوب ًا �أو ب�أي �صفة كانت بجمع �أو تلقي الأموال من الغري مل�صلحة طرف
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غري مرخ�ص له مبزاولة الأن�شطة التي جمع وتلقى الأموال من �أجلها مع علمه بذلك.
 -3يعاقب على ال�شروع يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف البندين ( )2 ،1من هذه املادة بن�صف
العقوبة املقررة للجرمية التامة.
 -4تنق�ضي الدعوى اجلنائية �إذا بادر اجلاين يف البندين ( )2 ،1من هذه املادة �إىل رد الأموال
التي جمعها �أو تلقاها �أو ما هو م�ستحق منها �إىل �أ�صحابها يف �أثناء التحقيق ،وللمحكمة
�إعفاء اجلاين من العقوبة �إذا حتقق الأثر ذاته �أثناء مرحلة املحاكمة.
و�إذا قام اجلاين برد الأموال التي جمعها �أو تلقاها �أو ما هو م�ستحق منها �إىل �أ�صحابها بعد
احلكم عليه ،يجوز لقا�ضي التنفيذ �أن ي�أمر بوقف تنفيذ العقوبة املق�ضي بها بنا ًء على طلب
املحكوم عليه �أو من ينيبه ،ويعر�ض الطلب على قا�ضي التنفيذ املخت�ص خالل ثالثة �أيام من
تاريخ تقدميه.
 -5يعاقب باحلب�س وبغرامة ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من وجه
دعوة �إىل اجلمهور بالإعالن ب�أية و�سيلة ،وذلك جلمع �أو تلقي �أموا ًال بغر�ض ا�ستثمارها �أو
�إدارتها �أو توظيفها دون احل�صول على ترخي�ص بذلك من اجلهات املن�صو�ص عليها يف
البند ( )1من هذه املادة.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل
به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ 16 :ذي القعدة 1435هـ
املوافق� 11:س ـبـتـمـب ـ ــر 2014م

مــلك مـمـلـكــة البـحــــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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قانون رقم ( )50ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام قانون ال�شركات التجارية
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة2001
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001ب�إ�صدار قانون ال�شركات التجارية،
وعلى قانون رقم ( )64ل�سنة  2006ب�إ�صدار قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات
المالية،
�أقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

املادة الأوىل

ُت�ستبدل بن�صو�ص املواد )75( ، )65( ، )55( :البند (د) )173( ،)119( ، )109( ، )84( ،
الفقرة الأوىل -البند (ج) )175( ،الفقرة الأوىل )187( ،الفقرة (�أ) ،)203( ، )197( ،
( )249( ، )234( ، )228البند (هـ)  )347( ، )293( ، )290( ، )264( ،و( )348من قانون
ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001الن�صـو�ص التالية:

مادة (:)55

ُيبني يف عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ال�شركاء املت�ضامنون وال�شركاء املو�صون.

مادة (:)65

يجوز �أن ت�ؤ�س�س �شركات م�ساهمة عامة بحرينية بم�شاركة ر�أ�سمال �أجنبي �أو خبرة �أجنبية.
ويجوز -بقرار من الوزير المعني ب�شئون التجارة -تحديد ن�سب م�شاركة ر�أ���س المال
الأجنبي �أو الخبرة الأجنبية في قطاعات �أو �أن�شطة معينة.

مادة ( )75البند (د):

د� -أ�سماء الم�ؤ�س�سين ،على �أال يقل عددهم عن �شخ�صين ،و ُي�ستثنى من ذلك ال�شركات التي
تنفرد الحكومة بت�أ�سي�سها.

مادة (:)84

مع مراعاة �أحكام قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون
رقم ( )64ل�سنة  ،2006واللوائح ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه ،على الم�ؤ�س�ســين �أن يكتتبـوا
ب�أ�سه ــم ال تقل عن  ٪10من ر�أ�سم ــال ال�شركة ،و�أن يدفعوا – قبـل ن�شر بيان االكتتاب -المبلغ
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الذي يعادل الن�سبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل �سهم عند االكتتاب.

مادة (:)109

مع مراعاة �أحكام المادة (21مكرر ًا) من هذا القانون ،يحدد ر�أ�سمال ال�شركة من قبل
الم�ؤ�س�سين ،ويجب �أن يكون كافي ًا لتحقيق �أغــرا�ضها.
ويكون ر�أ�سمال ال�شركة بالعملة البحرينية ،ويجوز بموافقة الوزير المعني ب�شئون التجارة �أن
يكون بعملة �أخرى مق ّومة بالعملة البحرينية.
ويق�سم ر�أ�سمال ال�شركة �إلى �أ�سهم مت�ساوية ،وتحدد الالئحة التنفيذية القيمة اال�سمية
لل�سهم.

مادة (:)119

يكون ت��داول الأ�سهم وت�سجيلها و�إيداعها ونقل ملكيتها وتقا�صها وت�سويتها وقيد الرهن
والحجز عليها و�شراء ال�شركة لأ�سهمها وفق ًا لأحكام قانون م�صرف البحرين المركزي
والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة  2006واللوائح ال�صادرة تنفيذ ًا
لأحكامه.

مادة ( )173الفقرة الأوىل – البند (ج):

ج� -أية �شروط �أخرى يحددها عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي.

مادة ( )175الفقرة الأوىل:

لكل من يملك � ٪10أو �أكثر من ر�أ�س المال حق تعيين �أع�ضاء في مجل�س الإدارة بقدر ن�سبة
ما يملك من ر�أ���س المال مع تقريب ك�سور العدد لأق��رب ع��دد �صحيح ،وي�سقط حقه في
الت�صـويت في الن�سـبة التي يتم التعيين عنها .ولكل من لم ي�ستخدم حقه في تعيين �أع�ضاء في
مجل�س الإدارة� ،أو لم يكن له ن�سبة ت�ؤهله لتعيين ع�ضو �آخ��ر� ،أن ي�ستخدم تلك الن�سبة في
الت�صويت .وي�سقط الحق في التعيين في حالة عدم ا�ستخدامه في �أي انتخاب �أو تعيين لأع�ضاء
مجل�س الإدارة في كل حالة على حدة ،وذلك كله ما لم ين�ص عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها
الأ�سا�سي على خالف ذلك.

مادة ( )187الفقرة (�أ):

�أ -يكون رفع دعوى الم�سئولية على �أع�ضاء مجل�س الإدارة ب�سبب الأخطاء التي تن�ش�أ عنها
�أ�ضرار تلحق بمجموع الم�ساهمين من حق ال�شركة  .ويجب �أن ي�صدر قرار من الجمعية
العامة برفع الدعوى ،على �أن يتوالها رئي�س مجل�س الإدارة .و�إذا كان رئي�س مجل�س الإدارة
ممن تخا�صمهم ال�شركة ،وجب �أن تع ّين الجمعية العامة ع�ضو ًا �آخر من مجل�س الإدارة
لإقامة الدعوى .و�إذا كانت الدعوى موجهة �إلى جميع �أع�ضاء مجل�س الإدارة ،وجب �أن تع ّين

العدد - 3174 :الخميس  18سبتمبر 2014

الجمعية العامة َمن ينوب عنها من غير �أع�ضاء المجل�س في رفع الدعوى.
وللم�ساهم ،يف حالة عدم قيام ال�شركة برفع دعوى امل�سئولية على �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أن
يرفع الدعوى منفرد ًا عما حلق به من �ضرر ب�سبب تلك الأخطاء .ويجب على امل�ساهم �إخطار
ال�شركة بتلك الأخطاء قبل رفع الدعوى بثالثني يوم ًا على الأقل.

مادة (:)197

مع مراعاة �أحكام قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون
رقم ( )64ل�سنة  2006واللوائح ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه ،يجوز للوزير المعني ب�شئون التجارة
حل مجل�س �إدارة ال�شركة بقرار م�سبب ،في �أي من الحاالت الآتية:
�أ� -إذا تعر�ضت ال�شركة لأو�ضاع مالية �أو �إدارية �سيئة �أو تعر�ضت خل�سائر ج�سيمة ت�ؤثر يف حقوق
امل�ساهمني �أو يف حقوق دائنيها.
ب� -إذا ُارتكبت خمالفات ج�سيمة لأحكام هذا القانون .ويجب �أن يكون ما ورد يف احلالتني
ال�سابقتني مثبت ًا بتقرير من قبل من يندبه الوزير للتفتي�ش على �أعمال ال�شركة وح�ساباتها
وفق ًا لأحكام هذا القانون.
ج� -إذا فقد جمل�س �إدارة ال�شركة ن�صابه القانوين بحيث يتعذر انعقاده �أو مل ت�ستطع اجلمعية
العامة لل�شركة انتخاب جمل�س �إدارة جديد.
ويف جميع احلاالت ،يجب �أن يت�ضمن قرار حل جمل�س �إدارة ال�شركة تعيني جلنة م�ؤقتة من
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص لإدارة ال�شركة ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر ،و�أن يت�ضمن ميعاد ًا الجتماع
اجلمعية العامة النتخاب جمل�س �إدارة جديد.
ولكل ذي م�صلحة �أن يطعن يف قرار احلل �أمام املحكمة الكـربى املدنية خالل خم�سة ع�شر
يوم ًا من تاريخ �صدوره  ،وتف�صل املحكمة يف الدعوى ب�صفة م�ستعجلة.

مادة (:)203

لكل م�ساهم� -أي ًا كان عدد �أ�سهمه -حق ح�ضور الجمعية العامة ،ويكون له عدد من الأ�صوات
ي�ساوي عدد �أ�سهمه ،ويقع باط ًال كل �شرط �أو قرار يخالف ذلك.
ويجوز للم�ساهم �أن يوكل غريه من امل�ساهمني �أو من غريهم يف احل�ضور نيابة عنه ،على �أن
يكون الوكيل من غري رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي ال�شركة ،وال يخل ذلك بحق التوكيل
للأقارب من الدرجة الأوىل ،وذلك مبقت�ضى توكيل خا�ص وثابت بالكتابة تعده ال�شركة لهذا
الغر�ض.
وميثل ناق�صي الأهلية وفاقديها يف احل�ضور النائبون عنهم قانوني ًا ،وعلى ال�شركة �أن تعد
بطاقات خا�صة بعدد الأ�سهم التي ميلكها امل�ساهم والأ�سهم التي يح�ضر فيها نيابة عن م�ساهمني
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�آخرين ،ويجب �إجراء التوكيالت و�إبراز �صفة النيابة لدى ال�شركة قبل اجتماع اجلمعية العامة
ب�أربع وع�شرين �ساعة على الأقل ،وال يجوز لأي ع�ضو �أن ي�شرتك يف الت�صويت عن نف�سه �أو عمنْ
ميثله يف امل�سـائل التي تتعلق مبنفعة خا�صة مبا�شرة له �أو بخالف قائم بينه وبني ال�شركة.

مادة (:)228

مع مراعاة �أحكام المادة (21مكرر ًا) من هذا القانون ،يحدد ر�أ�سمال ال�شركة من قبل
الم�ؤ�س�سين ،ويجب �أن يكون كافي ًا لتحقيق �أغـ ــرا�ضها.

مادة (:)234

ال يجوز ت��داول �أ�سهم �شركات الم�ساهمة المقفلة �إال بعد الوفاء بقيمة الأ�سهم كاملة،
وي�ستثنى من ذلك عمليات التداول التي تتم فيما بين الم�ؤ�س�سين.

مادة ( )249البند (هـ):

هـ -مع مراعاة �أحكام المادة ( 21مكرر ًا ) من هذا القانون ،يحدد ر�أ�سمال ال�شركة من قبل
الم�ؤ�س�سين ،ويجب �أن يكون كافي ًا لتحقيق �أغـ ــرا�ضها.

مادة (:)264

مع مراعاة �أحكام المادة ( 21مكرر ًا) من هذا القانون ،يحدد ر�أ�سمال ال�شركة من قبل
ق�سم �إلى ح�ص�ص مت�ساوية القيمة.
ال�شركاء ،ويجب �أن يكون كافي ًا لتحقيق �أغـ ــرا�ضها ،و ُي ّ

مادة(:)290

يجب �أن يكون ل�شركة ال�شخ�ص الواحد نظام يحدد �أحكامها وبياناتها و�إج��راءات قيدها
و�شهرها ،وي�صدر هذا النظام بقرار من الوزير المعني ب�شئون التجارة.

مادة (:)293

مع مراعاة �أحكام المادة ( 21مكرر ًا) من هذا القانون ،يحدد ر�أ�سمال ال�شركة من قبل
الم�ؤ�س�سين ،ويجب �أن يكون كافي ًا لتحقيق �أغرا�ضها ومدفوع ًا بالكامل ،ويجوز �أن ي�شمل ر�أ�س
المال ح�ص�ص ًا عينية يقدر قيمتها �أحد الخبراء المخت�صين.

مادة (:)347

فروعا �أو وكاالت �أو مكاتب في مملكة
�أ -يجوز لل�شركات الم�ؤ�س�سة في الخارج �أن تن�شئ لها ً
البحرين بال�شروط الآتية:
� -1أن تح�صل ال�شركة الأجنبية على ترخي�ص من الوزارة المعنية ب�شئون التجارة ب�إن�شاء
الفرع �أو الوكالة �أو المكتب.
� -2أن يقيد الفرع �أو الوكالة �أو المكتب في ال�سجل التجاري طبق ًا لأحكام القانون.
� -3أية �شروط �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير المعني ب�شئون التجارة.
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ب� -إذا زاول الفرع �أو الوكالة �أو املكتب �أعماله قبل �إمتام الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة
(�أ) من هذه املادة ،كان الأ�شخا�ص الذين �أجروا هذه الأعمال م�سئولني عنها �شخ�صي ًا وعلى
وجه الت�ضامن.

مادة (:)348

�أ -يجب �أن يقــدم الفرع �أو الوكيل �أو املكتب كفالة من املركز الرئي�سي ل�ضمان تنفيذ التزاماته.
ويجـوز للوزير املعني ب�شئون التجارة �أن يحدد بقرار منه �ضمان ًا �إ�ضافي ًا �أو �أكرث للفرع �أو
الوكيل �أو املكتب.
ب -يلتزم الفرع �أو الوكيل �أو املكتب ب�أن يودع لدى الوزارة املعنية ب�شئون التجارة ن�سخة من عقد
ت�أ�سي�س املركز الرئي�سي وكل تعديل يجرى عليه ،كما يلتزم ب�أن يودع ن�سخة من البيانات
املالية املدققة للمركز الرئي�سي خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية.

املادة الثانية

ُي�ضاف �إىل قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001مواد
جديدة ب�أرقام ( 5مكرر ًا) و( 18مكرر ًا) و( 21مكرر ًا) و( 23مكرر ًا) و(358مكرر ًا) و(358
مكرر ًا  ، )1و ُي�ضاف �إىل املادة ( )361من ذات القانون بند جديد برقم (ي) ،ن�صو�صها
كالتايل:

مادة ( 5مكرراً):

يجوز لأي �شخ�ص �أن يطلب من الوزارة املعنية ب�شئون التجارة حجز ا�سم معني ال�ستخدامه عند
�إن�شاء �شركة وفق ًا لأحكام هذا القانون ،ويكون احلجز ملدة ثالثني يوم ًا قابلة للتجديد مرتني
مماثلتني وفق ًا للإجراءات وال�شروط والأو�ضاع التي ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير املعني
ب�شئون التجارة.
و ُي�ستحق ر�سم على طلب احلجز ور�سم على طلب جتديد احلجز ،وي�صدر بتحديدهما قرار من
الوزير املعني ب�شئون التجارة بعد موافقة جمل�س الوزراء.

مادة ( 18مكرراً):

�أ -يكون امل�ؤ�س�س �أو ال�شريك �أو مالك ر�أ�س املال �أو مدير ال�شركة �أو ع�ضــو جمل�س الإدارة يف
�شركة امل�ساهمة �أو �شركة امل�ساهمة املقفلة �أو ال�شركة ذات امل�سئولية املحدودة �أو �شركة
ال�شخ�ص الواحد -بح�سب الأحوال-م�سئو ًال يف جميع �أمواله اخلا�صة عن �أية �أ�ضرار ت�صيب
ال�شركة �أو ال�شركاء �أو امل�ساهمني �أو الغري ،يف �أي من احلاالت الآتية:
� -1إذا قدم بيانات �أو معلومات غري �صحيحة عن ر�أ�سمال ال�شركة يف عق ــد ت�أ�سي�سها �أو
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نظامها الأ�سا�سـي �أو يف تعامالتها مع الغري �أو �أي من وثائقها يكون من �ش�أنها الت�أثري يف
الثقة املالية بال�شركة.
� -2إذا ا�ستغل ال�شركة لأغرا�ض الغ�ش �أو لأغــرا�ض غري م�شروعة.
� -3إذا تعامل مع �أموال ال�شركة على �أنها من �أمواله ال�شخ�صية.
� -4إذا مل يف�صل بني م�صلحته ال�شخ�صية وم�صلحة ال�شركة.
� -5إذا ت�سبب يف ترتيب التزامات على ال�شركة ،رغم علمه اليقيني �أو املفرت�ض ب�أن ال�شركة
غري قادرة على �أداء تلك االلتزامات وقت ا�ستحقاقها� ،أو كان ترتيب تلك االلتزامات
ب�سبب �إهماله �أو خطئه اجل�سيم.
� -6إذا ت�سبب يف عجز ال�شركة عن �أداء ال�ضرائب والر�سوم امل�ستحقة للحكومة �أو الهيئات �أو
امل�ؤ�س�سات العامة ،وكان يعلم بذلك علم ًا يقيني ًا �أو مفرت�ض ًا� ،أو كان عجــز ال�شركة عن
�أداء تلك ال�ضرائب والر�سوم ب�سبب �إهماله �أو خطئه اجل�سيم.
� -7إذا خالف �أحكام القانون �أو عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي.
ب-ال تنتفي امل�سئولية اذا كانت املخالفة قد وقعت نتيجة قرار ا ُتخذ يف اجتماع ملجل�س االدارة
�أو اجلمعية الت�أ�سي�سية �أو اجلمعية العامة� ،إال �إذا اعرت�ض على القرار الذي رتب امل�سئولية
و�أثبت اعرتا�ضه يف حم�ضر اجلل�سة .وال يعترب الغياب عن ح�ضور اجلل�سة التي �صدر فيها
القرار �سبب ًا للإعفاء من امل�سئولية �إال اذا �أثبت عدم علمه بالقرار �أو علمه به وعدم ا�ستطاعته
االعرتا�ض عليه.
ج -تكون امل�سئولية امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة �إما م�سئولية �شخ�صية تلحق امل�ؤ�س�س
�أو ال�شريك �أو مالك ر�أ�س املال �أو املدير �أو ع�ضــو جمل�س الإدارة ،و�إما م�سئولية م�شرتكة على
وجه الت�ضامن يف حالة تعدد من ارتكبوا املخالفة.

(مادة 21مكرراً):

�أ -يجوز للوزير املعني ب�شئون التجارة �أن ي�صدر قرار ًا بتحديد حد �أدنى لر�أ�سمال �أي نوع من
�أنواع ال�شركات التي ت�ؤ�س�س وفق ًا لأحكام هذا القانون.
ب -يجوز للوزير املعني ب�شئون التجارة �أن ي�صدر قرار ًا بتحديد حد �أدنى لر�أ�سمال ال�شركات
التي تبا�شر �أعما ًال يف قطاعات �أو �أن�شطة اقت�صادية معينة ،وذلك بعد الت�شاور مع اجلهة
املعنية بالإ�شراف على ذلك القطاع �أو الن�شاط االقت�صادي.

مادة ( 23مكرراً):

�أ -يجوز �أن ين�ص عقد ت�أ�سي�س ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي على جواز عقـ ـ ــد �أي من االجتماعات
املقررة طبق ًا لأحكام هذا القانون من خالل �أي من و�سائل االت�صال الإلكرتونية �أو الهاتفية،
على �أن يراعى اتخاذ التدابري التي تكفل ما يلي:
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 -1التحقق من هوية امل�شارك يف االجتماع ومن �صحة �أي توكيل يكون الوكيل م�شارك ًا
مبوجبه.
 -2متكني ال�شريك �أو امل�ساهم من امل�شاركة الكاملة يف االجتماع ،كما لو كان حا�ضر ًا يف
مكان االجتماع ،وي�شمل ذلك الإملام بكافة ما يدور يف االجتماع و�إبداء الر�أي وامل�شاركة
يف املناق�شات.
 -3تدوين �أي بيان �أو ت�صويت يديل به امل�شارك يف االجتماع على وجه �صحيح.
� -4أية تدابري �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير املعني ب�شئون التجارة.
ب -ال ت�سري �أحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة على اجتماعات اجلمعية العامة لل�شركات امل�ساهمة
العامة ،وكذلك على �أعمال االقرتاع التي تكون �سرية وفق ًا لأحكام هذا القانون.

مادة ( 358مكرراً):

يجوز للوزارة املعنية ب�شئون التجارة �أن حتفظ �أ�صول �أي من الأوراق وامل�ستندات املودعة لديها �أو
البيانات واملعلومات وال�سجالت املتعلقة ب�أعمالها يف �شكل �سجل �إلكرتوين.

مادة ( 358مكرراً :)1

�أ -ي�صدر -بقرار من الوزير املعني ب�شئون التجارة -ميثاق لإدارة وحوكمة ال�شركات طبق ًا
لأف�ضل مبادئ الإدارة واحلوكمة املتعارف عليها دولي ًا.
ب -ي�سري ميثاق �إدارة وحوكمة ال�شركات على جميع ال�شركات التجارية اخلا�ضعة لأحكام هذا
القانون ،با�ستثناء ال�شركات امل�ساهمة التي تخ�ضع ملبادئ احلوكمة ال�صادرة عن م�صرف
البحرين املركزي.

مادة ( )361البند (ي):

ي -كل من انطبقت عليه �أية حالة من الحاالت الواردة في البند (�أ) من المادة
( 18مكرر ًا) من هذا القانون.

املادة الثالثـة

ت�ستبدل عبارة «الوزير املعني ب�شئون التجارة» بعبارة «وزير التجارة وال�صناعة» ،وعبارة
«الوزارة املعنية ب�شئون التجارة» بعبارة «وزارة التجارة وال�صناعة» وعبارة «خم�سة ع�شر يوم
عمل» بعبارة «�ستني يوم ًا»� ،أينما وردت يف ن�صو�ص قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )21ل�سنة .2001

املادة الرابعة

ُتلغى املواد �أرقام ( )64و( )120و( )121و( )122و( )123و( )124و( )174و()177
و( )245و( )345مـ ــن ق ـ ــان ـ ــون ال�شـ ــركـ ــات التجـ ــارية ال�ص ـ ــادر بامل ــر�سـ ـ ــوم بق ـ ــانـ ــون
رق ـ ـ ــم ( )21ل�س ــنة .2001
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املادة اخلام�سة

علـى رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء -كل فيما يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به
اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

مـــلك مــمــلــكــة البــحــرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريـخ16 :ذي القعدة 1435هـ
املوافق� 11 :سـ ـبـتـمـبـر 2014م
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�أمر ملكي رقم ( )44ل�سنة 2014
بتعيين محام عام بالنيابة العامة
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قـ ــان ـ ــون ال�سلط ــة الق�ضـ ــائيـ ــة ال�صـ ـ ــادر بالم ـ ــر�سـ ـ ــوم بقـ ـ ــانـ ــون رق ـ ــم ()42
ل�سـ ــنة  2002وتع ـ ــديـ ــالت ـ ــه،
وعلى قـ ـ ــانـ ـ ــون الإجـ ـ ــراءات الجنـ ـ ــائـيـ ـ ــة ال�ص ـ ـ ــادر بالم ـ ــر�س ـ ــوم بقانون رقم ()46
ل�سـ ـ ــنة  2002وتعـ ــدي ـ ــالت ـ ــه،
وبنا ًء على اقتراح المجل�س الأعلى للق�ضاء،

�أمرنا بالآتي:
المادة الأولى

ُيعين �شريف ح�سن عبداهلل �شادي محامي ًا عام ًا بالنيابة العامة في درجة وكيل محكمة
اال�س ـتـئـناف العـلي ـ ــا.

المادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر في الجريدة الر�سمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 16 :ذي القعدة 1435هـ
الموافق� 11 :س ـ ـ ـ ـبـتـمبر 2014م
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وزارة التنمية االجتماعية

قرار رقم ( )44ل�سنة 2014
ب�ش�أن تعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت
جلمعية ال�شباب الإ�سالمية

وزيرة التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة
يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
 1989وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )28ل�سنة  2006ب�ش�أن الرتخي�ص بت�سجيل جمعية ال�شباب الإ�سالمية,
وعلى النظام الأ�سا�سي جلمعية ال�شباب الإ�سالمية،
وا�ستناد ًا �إىل مذكرة �إدارة دعم املنظمات الأهلية امل�ؤرخة 2014/1/15م والثابت فيها
خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد ( )46 ،39 ،38 ،33 ،32من املر�سوم بقانون رقم ()21
ل�سنة  1989وعدم عقد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة وعدم انتخاب جمل�س �إدارة
للجمعية،
وعم ًال بن�ص املادة ( )23من املر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989امل�شار �إليه،
و�ضمان ًا حل�سن �سري العمل بجمعية ال�شباب الإ�سالمية,
وبنا ًء على عر�ض الوكيل امل�ساعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة ()1

يعينّ جمل�س �إدارة م�ؤقت جلمعية ال�شباب الإ�سالمية ملدة ثمانية �أ�شهر برئا�سة ال�سيد �أحمد
زايد �إبراهيم الزايد وع�ضوية كل من:
� )1أحم ــد �شــبيب ف ــرج م ــرزوق �آل حممـ ـ ــد.
 )2عب ـ ــدالل ــه را�شـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ــداللـ ــه علـ ـ ـ ـ ــي.
� )3أحمد يو�سف عبدالقادر حممد الأن�صاري.
� )4سـ ـ ــام ــي حم�س ـ ــن حممـ ـ ــد البح ـ ـ ـ ــريي.
 )5عي�س ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ــا�س ـ ــم حممـ ـ ــد املط ـ ـ ـ ــوع.
� )6س ــلم ــان �سـ ــائد ح ــامد يــو�س ــف م�ش ـ ــعل.
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مادة ()2

يكون للمجل�س امل�ؤقت االخت�صا�صات املقررة ملجل�س الإدارة وفق ًا لأحكام قانون اجلمعيات
والأندية االجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات
اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989والنظام الأ�سا�سي للجمعية.

مادة ()3

على القائمني بالعمل يف اجلمعية �أن يبادروا بت�سليم جمل�س الإدارة امل�ؤقت جميع �أموال
اجلمعية و�سجالتها ودفاترها وم�ستنداتها.

مادة ()4

ُي ِع ُّد جمل�س الإدارة امل�ؤقت تقرير ًا يقدم لوزارة التنمية االجتماعية ب�ش�أن �أو�ضاع اجلمعية
مت�ضمن ًا �أمورها املالية خالل العامني املا�ضيني ومقرتحاته لإ�صالحها وتطوير وتنظيم العمل بها
وفق ًا لأحكام القانون والنظام الأ�سا�سي امل�شار �إليهما وذلك خالل �أربعة �أ�شهر من تاريخ العمل
بهذا القرار.

مادة ()5

يدعو جمل�س الإدارة امل�ؤقت اجلمعية العمومية �إىل اجتماع يعقد قبل انتهاء املدة املحددة
باملادة ( )1من هذا القرار ب�شهر على الأقل بعد موافقة الوزارة ،و�أن يعر�ض عليها تقرير ًا
مف�ص ًال عن حالة اجلمعية ،وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�سة ذاتها
بعد اتخاذ الإجراءات اخلا�صة برت�شيح �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفق ًا لأحكام القانون والنظام
الأ�سا�سي امل�شار �إليهما.

مادة ()6

على وكيل وزارة التنمية االجتماعية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ
ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف 15 :ذي القعدة 1435هـ
املوافـ ــق� 10 :س ـ ـبـتـمـبــر 2014م

وزيرة التنمية االجتماعية
د .فاطمة حممد البلو�شي
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وزارة التنمية االجتماعية

قرار رقم ( )46ل�سنة 2014
بتعديل املادة ( )7من القرار رقم ( )11ل�سنة 2014
ب�ش�أن �إن�شاء دور احل�ضانة

وزيرة التنمية االجتماعية:
بعد االطالع على قانون الطفل ال�صادر بالقانون رقم ( )37ل�سنة ،2012
وعلى القرار رقم ( )11ل�سنة 2014ب�ش�أن �إن�شاء دور الح�ضانة،
وبنا ًء على عر�ض وكيل وزارة التنمية االجتماعية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُت�ضاف �إلى المادة ( )7من القرار رقم ( )11ل�سنة 2014ب�ش�أن �إن�شاء دور الح�ضانة فقرة
�أخيرة ن�صها التالي:
وللوزارة فيما يخ�ص دور الح�ضانة الملحقة بالأ�شخا�ص االعتبارية كالم�ؤ�س�سات التعليمية
وغيرها ،ا�ستثناء بع�ض هذه اال�شتراطات والموا�صفات �أو اال�ضافة عليها وفق ًا لطبيعة هذه
الدور وبما يتفق مع ن�صو�ص هذا القرار.
مادة ()2

على وكيل وزارة التنمية االجتماعية تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ
ن�شره في الجريدة الر�سمية.

�صدر بتاريخ 15 :ذي القعدة 1435هـ
املـ ـ ــوافـ ـ ـ ــق� 10 :سـبـتـمـب ـ ــر 2014م

وزيرة التنمية االجتماعية
د .فاطمة حممد البلو�شي
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم ( )51ل�سنة 2014
ب�ش�أن حتديد موعد المتحان طالبي القيد يف جدول املحامني
ملن مل يدر�سوا ال�شريعة الإ�سالمية

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
تنفيذ ًا لأح��ك��ام قانون المحاماة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق��م ( )26ل�سنة ،1980
وتعديالته,
وا�ستناد ًا �إلى القرار رقم ( )3ل�سنة  1981ب�ش�أن امتحان طالبي القيد في جدول المحامين
لغير الدار�سين لل�شريعة الإ�سالمية،
وبنا ًء على عر�ض وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي
املادة الأوىل

تعلن وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوق��اف ب�أنه قد تم تحديد ال�ساعة التا�سعة من
�صباح يوم الأح��د الموافق  2014/11/9موعد ًا لإج��راء امتحان تحريري في مواد الأحوال
ال�شخ�صية والمواريث والوقف والو�صية والهبة لطالبي القيد في جدول المحامين ممن لم
يدر�سوا ال�شريعة الإ�سالمية ،و�سوف يكون مكان �إجراء ذلك االمتحان بالدور الثالث من مبنى
وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف.
فعلى الراغبين في �أداء االمتحان ممن لم ي�سبق لهم التقدم بطلبات القيد في جدول
المحامين �أن ي��ب��ادروا بتقديم طلباتهم لمكتب الم�سجل العام خ�لال �شهر من تاريخ هذا
الإعالن.

املادة الثانية

على جميع المخت�صين بالوزارة تنفيذ هذا القرار ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره
في الجريدة الر�سمية.

						
�صدر بتاريخ 20 :ذي القعدة 1435هـ
امل ـ ـ ــواف ـ ـ ــق� 15 :سـبـتـمـبــر 2014م

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
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وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين

قرارات ا�ستمالك

قرار ا�ستمالك رقم ( )164ل�سنة 2014

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�ستمالك
جزء من ملك �سمو ال�شيخ محمد بن عي�سى بن �سلمان ال خليفة ،الكائن في الحورة من
المنامة والم�سجل بالمقدمة رقم  6623/1990وذلك من �أجل مد كابالت كهربائية لمحطة
الحورة ،ح�سب طلب هيئة الكهرباء و الماء.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
								
قرار ا�ستمالك رقم ( ) 163ل�سنة 2014

�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني بنا ًء على ال�صالحيات المخولة لها بموجب
القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�ستمالك
جزء من ملك ال�سيدة فوزية �أحمد يعقوب ال�سلي�س العتيبي ،الكائن في المحرق والم�سجل
بالمقدمة رقم  2008/15730وذلك من �أجل تو�سعة �شارع ,ح�سب طلب وزارة �شئون البلديات
والتخطيط العمراني.
وعم ًال ب�أحكام القانون الم�شار �إليه يعتبر هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى المالك
االت�صال بوزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراني (�شئون البلديات) بناية مدينة الذهب
لالطالع على كافة التفا�صيل المتعلقة بالمو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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وزارة ال�صناعة والتجارة
مركز البحرين للم�ستثمرين
�إعالن رقم ( )465ل�سنة 2014
ب�ش�أن تحويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب بي.
ك��ي.اف /بحرين ،نيابة عن ال�سيدة /دان��ة محمد �أحمد مظفر مالكة الم�ؤ�س�سة الفردية
الم�سماة (مركز الت�صميم التكنولوجي للتدريب) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم ،68775/2
والتي تزاول من خاللها ن�شاط مراكز ومعاهد التدريب الإداري والتجاري ،طالب ًا تحويل ال�شكل
القانوني للفرع المذكور من م�ؤ�س�سة فردية �إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،وبر�أ�سمال
مقداره ع�شرون �ألف ( )20.000دينار بحريني ،وب�إدخال ال�سيدة /ميرنا ميكيليتو (الإيطالية
الجن�سية) �شريكة في ال�شركة.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
الم�ؤ َّيدة والمب َّررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن.

�إعالن رقم ( )466ل�سنة  2014م
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة (الراهي للأثاث والأجهزة المنزلية �ش�.ش.و)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه ال�سيدة/
هند عليان تركي الع�شبان مالكة �شركة ال�شخ�ص الواحد الم�سماة (الراهي للأثاث والأجهزة
المنزلية ���ش���.ش.و) ،الم�سجلة بموجب القيد رقم  ،1/74272طالب ًة� إ�شهار انتهاء �أعمال
ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية ،و�شطبها من ال�سجل التجاري وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات
التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون ( )21ل�سنة .2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
الم�ؤ َّيدة والمب َّررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن.
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�إعالن رقم ( )467ل�سنة 2014
ب�ش�أن تحويل م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب��وزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مالك
م�ؤ�س�سة ال��ف��ردي��ة الم�سماة (���س��ت ال�شام ل��ل��إدارة ال��م��ط��اع��م) ،الم�سجلة بموجب القيد
رق��م  ،49149طالب ًا تحويل الم�ؤ�س�سة� إلى �شركة ذات م�سئولية محدودة ،بر�أ�سمال مقداره
ع�شـ ـ ــرون �ألــف ( )20,000دينـ ــار بح ـ ــرين ــي ،وب���إدخ��ال ال�سيد� /أحمد عدنان بقاعي
(ال�سـ ــوري الجن�ســية) �شـ ــريك في ال�ش ــركـ ــة.
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
الم�ؤَّيدة والمب َّررة لالعترا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن.

�إعالن رقم ( )468ل�سنة 2014
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
(�شركة ريلتي ورلد ذ.م.م)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم اليه الم�صفي
ال�سيد /نعمان مق�صود احمد �شيخ ،نيابة عن مالكي �أ�صحاب ال�شركة ذات الم�سئولية
المحدودة الم�سماة (ريلتي ورلد ذ.م.م) ،الم�سجلة بموجب القيد  ،71652طالبين� إ�شهار
انتهاء �أعمال ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية ،و�شطب قيدها من ال�سجل التجاري ،وفقا
لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة .2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
الم�ؤَّيدة والمب َّررة لالعترا�ض وذلك خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن.

�إعالن رقم ( )469ل�سنة 2014
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
(�شركة ال�سهم العقارية ذ.م.م)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم� إليه ا�صحاب
ال�شركة ذات الم�سئولية المحدودة (ال�سهم العقارية ذ .م .م) ،الم�سجلة بموجب القيد
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 ،49081طالبين �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية ،وتعيين ال�سيد /علي
ح�سن �أبودري�س م�صفيا لل�شركة ،وفقا لإحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم
بقانون ( )21ل�سنة .2001
فعلى كل من لديه اعترا�ض التقدم باعترا�ضه �إلى المركز المذكور م�شفوع ًا بالم�ستندات
والمبررة خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
الم�ؤ ِّيدة
ِّ
الم�صفي لل�شركة /علي ح�سن �أبودري�س     
هاتف396126120   /
المنامة /مملكة البحرين
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
�إعالنات المحاكم

رقم الدعوى 5/1969/2013/02

تبليغ باحل�ضور
املدعي :حم�سن �إبراهيم يو�سف املحاري ،وكيله املحامي ف�ؤاد قريني�س .املدعى عليه :ال�سيد
جعفر ح�سن علوي ،جمهول العنوان� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ ًا
قدره 1500/-دينار وت�ضمينه امل�صروفات والفوائد القانونية ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل املدعى عليه املذكور ب�أنها قد �أعادت الدعوى من ال�شطب
وقد حددت جل�سة يوم الإثنني  2014/11/10لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 9/2052/2011/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :يو�سف عبداحلميد يو�سف ال�ساعي ،وكيلته املحامية ن�سرين جا�سم نا�صر .املدعى عليها:
جمموعة جندل ل�صناعة املنا�سبات� ،شقة 40مبنى  363طريق  365املنامة � .309صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  5000/-دينار وامل�صاريف والفوائد ومقابل اتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد �أعادت الدعوى للمرافعة
وقد حددت جل�سة يوم الأحد  2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 5/2091/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعي ،ILYAS CENGIZ :وكيلته املحامية ر�شا ال�شوربجي .املدعى عليه :جمال حممد �أحمد
عي�ش ،فيال � -68شارع احلجيات -احلجيات -الرفاع ال�شرقي � .935صفة الدعوى� :إلزام املدعى
عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ  600/-دينار و�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية و�إلزامه
بالفائدة القانونية بواقع .%10
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل بحكم التحقيق للمدعى عليه املذكورة ب�أنها قد حددت
جل�سة يوم الأحد  2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل
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رقم الدعوى 9/935/2014/02

تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة نظارات عماد ،وكيلها حممد جا�سم حممد .املدعى عليها� :شركة �سوقنا للت�سويق،
�صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليها ب�أن تدفع للمدعية مبلغ ًا قدره 2490دينار ًا ،و�إلزامها بالفائدة
القانونية بواقع  %7من تاريخ املطالبة ،و�إلزامها بامل�صروفات والر�سوم و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل املدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/5لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 9/2983/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعية :العاملية لت�أجري ال�سيارات وكيلتها املحامية جميلة عبدالعزيز .املدعى عليه :يو�سف
�أحمد الع�سمي ،رقمه ال�شخ�صي  ،)781209650جمهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 744دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
2014/10/12م لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 3/12161/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعية :عي�سى نا�صر �أحمد علي الغنامي ،رقمه ال�شخ�صي  .761000593املدعى عليه:
 ،MUNTIIN BT KARMIJAN KARMIJAN SUMOرقمه ال�شخ�صي  ،670592277جمهول
العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1000دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
2014/10/12م لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 5/7217/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :روتانا لت�أجري ال�سيارات ،وكيله املحامي عادل عبداهلل املرتوك ،املدعى عليه� :شاهني
احمد مفتاح خليفة� ،شقة  1مبنى  796طريق  516جممع  105احلد .الطلبات �إ�صدار الأمر ب�إلزام
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املطلوب �ضده ب�أن ي�ؤدي لطالبة الأمر مبلغ ًا قدره  750/-دينار ًا بالإ�ضافة للر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور �أو من ميثله باحل�ضور جلل�سة يوم
الأحد  2014/10/12املحددة لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 4/7405/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعـي :عبدعلي علي ح�سني عبا�س �صاحب م�ؤ�س�سة دملون لت�أجري معدات البناء ،وكيله املحامي
ح�سن علي �إ�سماعيل .املدعى عليـه ، ZAFAR ALI :فيال  924طريق  4125جممع  541بني
جمرة� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ ًا قدره  141/400دينار ًا والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 2/18480/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعي :عادل حممد العبا�سي �صاحب �سارا لت�أجري ال�سيارات ،العنوان 10 :ج �شارع الزبارة
املنامة  .318املدعى عليه :قل م�ؤمن مري ح�سن ،فيال  20طريق  2301الب�سيتني � .223صفة
الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ ًا قدره  1486/-دينار ًا بالإ�ضافة للر�سوم
وامل�صاريف ،احلكم ال�صادر بتاريخ 2014/5/14م  « :حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف املو�ضوع
ب�إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود التلفيات
التي �أحدثها املدعي عليه بال�سيارة رقم ( )299708نوع تويوتا  -يار�س وامل�صاريف التي تكبدتها
املدعية لت�صليحها و�صرحت للمدعي عليه النفي بذات الطرق وحددت جل�سة  2014/5/12لبدء
التحقيق على �أن ينتهي خالل �شهر من تاريخ بدءه و�أبقت الف�صل يف امل�صروفات حلني الف�صل
يف املو�ضوع وعلى قلم الكتاب �إعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�ضر من اخل�صوم جل�سة النطق
به».
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/5438/2014/02

تبليغ باحل�ضور
املدعي :م�صنع الكبي�سي للخر�سانه اجلاهزه ،وكيله املحامي عبداهلل احمد علي ال�سكران
 ،540202142املدعى عليـه فريق االن�شاءات ،فيال  395طريق  3511جممع � 335صفة الدعوى:
�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ قدره  2663/-دينار ًا و الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 8/4873/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعية� :إميان �أحمد على اجلالهمة ،وكيلتها املحامية �سهى �أكرم اخلزرجي ،العنوان :مكتب
- 71الطابق ال�سابع -بناية عالية – الدبلوما�سية .املدعى عليه� :أحمد طلعت خلف اهلل حممود
احمد العنوان :منزل رقم  21مبنى  121طريق  4507جممع  254قاليل� .صفة الدعوى� :إلزام
املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  150/-دينار ًا والر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 8/13184/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيان :حبيب جا�سم حممد الفردان و�سلمان جا�سم حممد الفردان ،وكيلهما املحامي جا�سم
حممد علي ح�سن �سرحان  ،710904622مكتب  - 71بناية �شركة البحرين ال�سياحية ،طريق
 1701جممع  ،317املدعى عليه ،RAVI MEHTA :رقمه ال�شخ�صي �.720731976صفة الدعوى:
�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ قدره  2880/-دينار ًا و الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/6637/2014/02

تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة برامي هوم للعقارات ،وكيلها املحامي عبداهلل احمد علي ال�سكران ،مكتب33 :
مبنى حوار �أ طريق  1702جممع  .317املدعى عليه :هايوال بايرام برتوفا ،رقمه ال�شخ�صي
 ،720731976جمهول العنوان� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ قدره
 850/دينار ًا و الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 9/10129/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعي :نافع للحا�سب االيل ،وكيلته املحامية هدى �سعد �أحمد يو�سف ،مكتب  - 142برج
الر�صي�ص  -بناية  283طريق  1704جممع  317الدبلوما�سية .املدعى عليها� :شركة جمموعة
نور البحرين للتجارة الدولية – �سجل جتاري  ،01-064405العنوان :مبنى  127طريق 5602
جممع � ،756صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعي مبلغ ًا قدره  202دينار والر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة الإثنني
 2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 6/12988/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعية :التعدلية لت�أجري ال�سيارات ،وكيلها املحامي عادل عبداهلل بوعلي ،بناية البحرين
والكويت للتامني  - 168مكتب  - 61طريق  - 1703جممع  317الدبلوما�سية .املدعى عليه:
 ،ASHIQUE MOYATHرقمه ال�شخ�صي � ،900918640شقة  22مبنى  3270طريق 2150
جممع � ،321صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ قدره  200دينار و الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني
 2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 3/7199/2014/02

تبليغ باحل�ضور
املدعية :م�ؤ�س�سة كليف الند التجارية ،وكيلتها املحامية فريد عبداهلل عبدالرحمن ح�ساين،
مكتب - 408الطابق الرابع برج ال�صقر – الدبلوما�سية ،املدعى عليها :مى بيار نا�صيف ،رقمها
ال�شخ�صي � ،660577909شقة  32مبنى  106طريق  3302جممع � .333صفة الدعوى� :إلزام
املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ قدره  890/-دينار ًا والر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 7/12867/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعية :الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ،وكيلتاها املحاميتان �سو�سن جعفر املدفعي و نوال
�أحمد عبدالعزيز ،العنوان :املنطقة الدبلوما�سية  -وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية .املدعى
عليها� :شركة فلك�س اير لل�صناعات� ،شقة  5مبنى  188طريق  4304جممع � .343صفة الدعوى:
�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ قدره  466/900دينار ًا والر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 4/8655/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعية� :شركة اخلليج لت�أجري ال�سيارات ،وكيلتها �سناء حممد قا�سم بوحمود .املدعى عليه:
جا�سم بن �أحمد بن جا�سم �شويخات ،العنوان :فندق البحرين -حجرة رقم 303مبنى -385
طريق -361جممع � .304صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1570/700دينار ًا مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 8/6803/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :العاملية جمموعة عبدالرحمن خليل امل�ؤيد وكيلها املحامي �أ�سامة �أنور حممد .املدعى
عليه� :سرحان من�صور ح�سن �سرحان ،رقمه ال�شخ�صي  ،640602843مبنى  43طريق  13جممع
 252قاليل� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3408/400دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 2/7986/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :م�ؤ�س�سة النا�صر لت�أجري معدات البناء وكيلتها املحامية مرمي عي�سى علي علي .املدعى
عليه ،MUHAMMAD MANZOOR :رقمه ال�شخ�صي  ،710232969مبنى  ،1258طريق
 ، 3333جممع � ،633صفة الدعوى /طلب مبلغ قدره  912/-دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 5/3684/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :جليل عبدالر�ضا حممد الق�صري ،رقمه ال�شخ�صي  .570114055املدعى عليهKUNHI :
 ،KANARAN KUNHI KUNHI KANNANرقمه ال�شخ�صي � ،570409411شقة  12مبنى 324
طريق  ،705جممع � .907صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  724/-دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/7724/2014/02

تبليغ باحل�ضور
املدعي :خالد قا�سم حممد بهزاد ،وكيلها املحامي هدى �سعد �أحمد يو�سف .املدعى عليــه :حممد
علي عبداحل�سني ،رقمه ال�شخ�صي  ،400109284مبنى  2446طريق  1640جممع  1216جرداب.
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  800/-دينار والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد
 2014/10/12املحددة لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 9/6799/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :العاملية جمموعة عبدالرحمن خليل امل�ؤيد وكيلها املحامي �أ�سامة �أنور حممد .املدعى
عليه :حممود عبداهلل فرج �صاحب م�ؤ�س�سة روتردام للمقاوالت البناء� ،شقة  5مبنى  76طريق
 ،362جممع  305املنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1760دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 6/10707/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :علي ح�سن يعقوب يو�سف العايل وكيلته املحامية �إميان حممد علي العرادي .املدعى
عليه ،JOYDAD MD SARI MIHA :رقمه ال�شخ�صي � ،780934872شقة  5مبنى  76طريق 362
جممع  305املنامة� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  408دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/10/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 3/12922/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :ندمي �سهيل عبدالكرمي عبدالكرمي نادر علي �شفيع وكيلتها املحامية لولوة �صالح عبداهلل
العو�ضي .املدعى عليه ،NAVEED UL ZAFAR MUNIR MUNIR AHMED :رقمه ال�شخ�صي

37

38

العدد - 3174 :الخميس  18سبتمبر 2014

� ،710908512شقة  22مبنى  76ال�شارع ال�شيخ حمد جممع � .303صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 2000دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2014/10/14لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 9/224/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :بنك البحرين للتنمية ،مكتب  21الطابق الأول بناية �سهيل املنطقة الدبلوما�سية .املدعى
عليها :زينب علي �سلمان �شهاب� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره ــ 4833 /دينار ًا مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى الثامنة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم اخلمي�س
 2014/9/18لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 1/6586/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :مارلني رينالدو جوريال �أبا�س ،وكيلها املحامي علي حممد ال�سماهيجي .املدعى عليها
 ،ARLENE ROSOS DIASرقمها ال�شخ�صي � ،710238991شقة  54مبنى  997طريق 3320
جممع  333املاحوز� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3500/-دينار بالإ�ضافة �إىل الر�سوم
وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة .
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها جلل�سة يوم الأحد  2014/10/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 5/5001/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :ح�سن من�صور �أحمد القا�ضي ب�صفته رئي�س جامعة دملون للعلوم والتكنولوجيا ،وكيلته
املحامية هدى �سعد �أحمد ،املدعى عليها :حورية ح�سن عي�سى ال�شيخ ح�سن� ،شقة  11منزل 727
طريق  332جممع � .233صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  700/-دينار بالإ�ضافة �إىل الر�سوم
وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة .
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها جلل�سة يوم الأحد  2014/10/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 9/4735/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة في�صل ها�شم التجارية ل�صاحبها في�صل ها�شم �إ�سماعيل ،وكيلتاها املحاميتان
�سلمى وزينب عي�سى احلايكي .املدعى عليهما EASTERN CONSUL TANCY CO :و�سمري
�أي�شوانت هجرا�س� ،شقة  51مبنى  160طريق  1703جممع  317املنامة� .صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  201/150دينار بالإ�ضافة �إىل الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليهما املذكوران باحل�ضور بنف�سهما �أو
بوكيل عنهما جلل�سة يوم الأحد  2014/10/12موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 9/8607/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :عبداملنعم �أحمد ر�أفت �شني�شن �صاحب �صيدلية الأندل�س ،وكيله املحامي يون�س زكريا
يون�س .املدعى عليه :هاين حممد يو�سف حامد �صاحب �صيدلية الواحة ،مبنى �130أ �شارع
 203جممع  202املحرق� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2300/-دينار بالإ�ضافة �إىل الر�سوم
وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الأحد  2014/11/9موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 4/5895/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :جمموعة املري التجارية �س ت  ،438وكيلتها املحامية �شهناز علي عبداهلل .املدعى
عليهما� :شركة وي�ست اليف للدعاية والإعالنات �ش�.ش.وفرا�س نا�صر الدين فايق برقاوي ،رقمه
ال�شخ�صي � ،820531286شقة  34بناية  437طريق  1913جممع  319املنامة� .صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  3200/-دينار بالإ�ضافة �إىل الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليهما املذكورين باحل�ضور بنف�سهما �أو
بوكيل عنهما جلل�سة يوم الأربعاء  2014/10/15موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 9/13886/2014/02

تبليغ باحل�ضور
املدعي :ملتقى ال�شراع ال�سياحي ،وكيله املحامي �سامي عي�سى �سيادي ،املدعى عليهاElicates :
 ،Flores Limجمهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1038/-دينار ًا بالإ�ضافة �إىل
الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها جلل�سة يوم الأحد  2014/11/9موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 1/15613/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :عبداحلميد حممد �صالح .املدعى عليها ،Heni nuraeni Bt Sukardi Ibin :العنوان
موقوفة يف مركز احلد� ،صفة الدعوى  /طلب مبلغ قدره  800/-دينار بالإ�ضافة �إىل الر�سوم
وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها جلل�سة يوم الأربعاء  2014/10/15موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 1/6796/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي� :أحمد حممد �صالح املنت�صر ،وكيلته املحامية هدى �سعد �أحمد .املدعى عليهHuhammed :
 ،Yaseen Mattamkeel Thayalepurayilمبنى 1057طريق  527جممع  205املحرق� ،صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  700/-دينار بالإ�ضافة �إىل الر�سوم وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الأربعاء  2014/ 10/15موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 7/17950/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري ،وكيلها املدعى عليه :ح�سن
�سلمان من�صور حممد املجيبل ،رقمه ال�شخ�صي  ،910908656مبنى  458طريق  8215جممع
� ،382صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  265/851دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/19لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/12326/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري ،العنوان :بوا�سطة وكيلها
املدعى عليه :ح�سان جنيب حممد جا�سم الذوادي ،رقمه ال�شخ�صي  ،870907700مبنى  2طريق
 1513جممع � ،815صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  342/126دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/19لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/9395/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية نبيلة املاجد ،العنوان :بوا�سطة وكيلتها ،املدعى
عليه� :صالح عبود �أحمد ،رقمه ال�شخ�صي � ،910409897شقة  5مبنى  120طريق  325جممع
� 903صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  595/330دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/19لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 8/8877/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة بتلكو وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها ،املدعى
عليه :حممد جا�سم �إبراهيم ح�سن ،رقمه ال�شخ�صي � ،890101906شقة  13مبنى  1376طريق
 3329جممع � ،333صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  263/033دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/19لنظر الدعوى ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 9/9308/2013/02

تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه :ح�سن �أحمد �إبراهيم
�سرور ب�صفته مالك م�ؤ�س�سة ح�سن �أحمد �إبراهيم �سرور ،رقمه ال�شخ�صي  ،590123742مبنى
 847طريق  725جممع � .707صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  830/802دينار ًا مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/19لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/8580/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم جعفر مكي .املدعى عليه :حم�سن
عبا�س حممد عبا�س غلوم ،رقمه ال�شخ�صي  ،860908216مبنى  1023طريق  3628جممع
� ،736صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  397/430دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 2/13730/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه :م�صطفى �أكرب
م�صطفى رم�ضان ،رقمه ال�شخ�صي  ،550103406مبنى  261طريق  413جممع � .204صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  440/138دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 7/13957/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي /عبدالكرمي التويجري ،العنوان :بوا�سطة وكيلها
املدعى عليه� ،780743385 Ruel Arjenal :شقة  1مبنى  285طريق  2705جممع � ،327صفة
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الدعوى :طلب مبلغ قدره  450/230دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/9054/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم .املدعى عليهSAJID ABDL :
 ،SHUKOOR SHAIKHرقمه ال�شخ�صي ،720592070مبنى � 808شارع  213جممع � ،302صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  122/990دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 1/9332/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم .املدعى عليه :حممد جميل دروي�ش
العموري ،رقمه ال�شخ�صي  ،691234590مبنى � 1661شقة � 8شارع  4057جممع � .540صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  60/259دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/14323/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة بتلكو وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه� :إبراهيم حممد �إبراهيم
خلف ،مبنى � 2065شارع  1009جممع � .810صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  389/443دينار ًا مع
الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/14125/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه� :أحمد من�صور
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احمد� ،شقة  22مبنى � 101شارع  2003جممع � .320صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 498/166
دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 6/14955/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه� ،jayadev :شقة 21
مبنى  798طريق  3918جممع � .939صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  276/565دينار ًا مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/15091/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامي نبيلة ال�سيد علوي ال�سيد جميد املاجد .املدعى
عليه :حممد عبدالنبي علي حممد كاظم ،رقمه ال�شخ�صي  ،851004997مبنى  - 63طريق
 - 3637جممع � ،1216صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  535/180دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 1/14966/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامي نبيلة ال�سيد علوي ال�سيد جميد املاجد .املدعى
عليه ،MOIDEEN ABDULLA :رقمه ال�شخ�صي  ،880544724مبنى  97طريق  333جممع
� .321صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  340/151دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

العدد - 3174 :الخميس  18سبتمبر 2014

رقم الدعوى 1/14837/2013/02

تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة فيفا البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهLITON :
 ،PAULرقمه ال�شخ�صي  ،850251249مبنى  962طريق  1812جممع � .318صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  307/306دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 6/14874/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة فيفا البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهMUHAMMAS :
 ،AMINرقمه ال�شخ�صي � ،800471385شقة  31مبنى  1083طريق  1417جممع � ،314صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  350/885دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 6/11344/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامية رمي ح�سنني عبدالر�سول خلف .املدعى عليه:
عادل علي �أكرب عبداهلل عبدالرحمن ،رقمه ال�شخ�صي  ،710005075مبنى  509طريق 4017
جممع � .240صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  327/901دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 5/1059/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعية� :شركة بتلكو وكيلتها املحامية رمي خلف .املدعى عليه :حم�سن علي عي�سى علي  ,رقمه
ال�شخ�صي  ,780110161مبنى  412طريق  9جممع � .806صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 699/936دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.

45

46

العدد - 3174 :الخميس  18سبتمبر 2014

تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/ 16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة

رقم الطعــن 18 /2014 /218/ 9

تبليغ طعن بالتمييز

الطاعن� :سهيل اخرت وكيله املحامي عي�سى فرج بور�شيد ،وكيله املحامي عي�سى بور�شيد .املطعون
�ضدها :التطور ملقاوالت البناء ،جمهولة العنوان .طلبات الطاعــن :قبول الطعن �شك ًال لتقدميه
يف امليعاد القانوين ،نق�ض احلكم املطعون فيه واعادة الدعوى من جديد اىل املحكمة العمالية
االوىل لتعاود النظر يف الدعوى من جديد على �ضوء ما تقرره حمكمة التمييز املوقرة ،ت�ضمني
املطعون �ضده الر�سوم وامل�صاريف �شامال اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
تعلن محكمة التمييز للمطعون �ضده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة �أيام من تاريخ
تبليغها بالن�شر �أن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�ستندات التي يرغب
في تقديمهاعمال بن�ص المادة ( )16من القانون رقم (1989)8م ب�إ�صدار قانون محكمة
التمييز .ليعلم.

رقم الطعــن 18 /2014 /314/ 2:

وكيل حمكمة التمييز
تبليغ طعن بالتمييز

الطاعن :ميد اكديل ا�سالم ميد جات علي وكيلها املحامي عي�سى فرج بور�شيد .املطعون �ضـدها:
م�ؤ�س�سة ربيت للمقاوالت ،جمهولة العنوان .طلبات الطاعن :قبول الطعن �شك ًال لتقدميه يف
امليعاد القانوين ،نق�ض احلكم املطعون فيه واعادة الدعوى من جديد اىل املحكمة العمالية االوىل
لتعاود النظر يف الدعوى من جديد على �ضوء ما تقرره حمكمة التمييز املوقرة ت�ضمني املطعون
�ضده الر�سوم وامل�صاريف �شامال اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
تعلن محكمة التمييز للمطعون �ضده بالئحة الطعن وعليها في ميعاد ع�شرة �أيام من تاريخ
تبليغهابالن�شر �أن تودع مذكرة بدفاعها لدى كاتب المحكمة م�شفوعة بالم�ستندات التي يرغب
في تقديمهاعمال بن�ص المادة ( )16من القانون رقم (1989)8م ب�إ�صدار قانون محكمة
التمييز .ليعلم

وكيل حمكمة التمييز
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رقم الدعـوى 4/4469/2014/02

تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :م�شعل نا�صر حمد الذوادي ،وكيله :املحامي �سلمان العريبي .املدعى عليها� :شركة
الك�سار للإن�شاء وال�صيانة� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�سابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو
بوكيل عنها جلل�سة الأحد  ،2014/10/12ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 7/1755/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعية� :شركة زين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم .املدعى عليه،jeffrey garcia imperial :
�شقة 21مبنى 1140طريق  5526جممع � .555صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  142/993دينار ًا
مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 4/13046/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري ،العنوان
بوا�سطة وكيلتها .املدعى عليه ،EMMANUEL JACOB :رقمه ال�شخ�صي � ،820357065شقة 3
مبنى  215طريق  2803جممع � .428صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  452/531دينار ًا مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/15018/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري .املدعى
عليه ،FAKHRADIN MIRIAN :رقمه ال�شخ�صي � ،561135614شقة  439مبنى  281طريق
 1805جممع � .318صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  340/678دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/12581/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية نبيلة ال�سيد علوي ال�سيد جميد املاجد .املدعى
عليه ،RICHARD FLORENTINO VILLA :رقمه ال�شخ�صي � ،701309865شقة  209مبنى
 176طريق  4005جممع � .340صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  286/097دينار ًا مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 6/12573/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية نبيلة ال�سيد علوي ال�سيد جميد املاجد ،العنــوان
بوا�سطة وكيلتها .املدعى عليه ،SHALAUDDIN ABDUL KHADER :رقمه ال�شخ�صي
 ،921217382مبنى  816طريق  1032جممع � .310صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 520/110
دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 1/6205/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري .املدعى
عليه :ح�سني علي خليل �إبراهيم املوايل ،رقمه ال�شخ�صي � ،620701013شقة  31مبنى 1144
طريق  3020جممع � .330صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  889/975دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 1/14403/2013/02

تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها
املدعى عليه� :إبراهيم ح�سني الطه ،رقمه ال�شخ�صي  ،800150023مبنى  526طريق  927جممع
� 209صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  557/711دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 8/8510/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها
املدعى عليه :ادري�س ادري�س تي�سري عبداهلل ،رقمه ال�شخ�صي  ،530022737مبنى � 74شارع
الق�صر –جممع � .306صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  232/754دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/19لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/8434/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهDAHEYAT :
� ،67389-ALAREEN REAL ESTATE DEVELOPMENT1شقة  1601مبنى  1411طريق
 4626جممع � .346صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  819/693دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/19لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 7/3641/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة مينا تيليكوم وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه� :أحمد جواد
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�إبراهيم عا�شور ،رقمه ال�شخ�صي � ،791006298شقة  4مبنى  1147طريق  2933جممع
� .729صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  109/600دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/19لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/8826/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة كريدي مك�س وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه :عبدالأمري علي �أحمد
املوايل ،رقمه ال�شخ�صي � ،650056825شقة  1مبنى  238طريق  5007جممع � .450صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  1382/094دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/19لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 4/8591/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة فيفا البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه :حممد غازي
�صالح ،رقمه ال�شخ�صي � ،840183216شقة  31مبنى  1158طريق  1143جممع � .411صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  199/019دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/19لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 1/8312/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم .املدعى عليه :ايلني كي�شيب
رودريجو ،رقمه ال�شخ�صي  ،760452911مبنى � 1568شارع  625جممع � .306صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  50/701دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 6/7715/2013/02

تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم جعفر مكي .املدعى عليه� :أ�سامة
الراعي �شبل الراعي ،رقمه ال�شخ�صي  ،680129260مبنى  1031طريق  539جممع � .405صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  700/522دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 8/14596/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة فيفا البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري ،العنــوان :بوا�سطة وكيلها
املدعى عليه ،MUHAMMAD DILSHAD :رقمه ال�شخ�صي  ،750178680مبنى  1669طريق
 229جممع � .302صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  309/316دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/14497/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامي نبيلة ال�سيد علوي ال�سيد جميد املاجد .املدعى
عليه :حممد حامت عجب ال�شيحان ،رقمه ال�شخ�صي  ،880907606مبنى  830طريق 5317
جممع � .553صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  876/311دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 7/14123/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة بتلكو وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه �أحمد في�صل �ضيف حممد،
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رقمه ال�شخ�صي � ،820106402شقة  13مبنى  880طريق  3616جممع � .736صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  417/962دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 8/8054/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم .املدعى عليه :ح�سن رجب علي
حممد عو�ض ،رقمه ال�شخ�صي  ،830107525مبنى � 1113شارع  1532جممع � .815صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  586/815دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/14122/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة بتلكو وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه :بيوند عبدالكرمي عبداهلل علي
حممد ،رقمه ال�شخ�صي  ،770508545مبنى  2104طريق  4443جممع � .244صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  452/512دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 4/14648/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه :حممد خمي�س �سيف
احل�ضرمي ،رقمه ال�شخ�صي  ،910810370مبنى  2561طريق  5جممع � .646صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  277/937دينار hWمع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 1/15082/2013/02

تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية نبيلة ال�سيد علوي ال�سيد جميد املاجد .املدعى
عليه :عبداهلل حممد فرج ربيعه فرج ،رقمه ال�شخ�صي � ،920807402شقة  12مبنى  728طريق
 821جممع � .608صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  578/282دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 7/15191/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامي نبيلة ال�سيد علوي ال�سيد جميد املاجد .املدعى
عليه ،CATHERINE RODRIGUEZ LARONA :مبنى  76طريق  1091جممع � .308صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  310/175دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/14965/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه،reymar paclibar :
رقمه ال�شخ�صي � ،870226061شقة  21مبنى  226طريق  808جممع � .308صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  278/374دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 8/14890/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية� /سناء بوحمود .املدعى عليه :حممد مهدي
ر�ضي احلداد ،رقمه ال�شخ�صي � ،710841574شقة  21مبنى  264طريق  22جممع � .324صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  698/849دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/14581/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامي �سناء حممد قا�سم بوحمود .املدعى عليها :رقيه
جميد �إبراهيم را�شد العايل ،رقمها ال�شخ�صي � ،720706084شقة  13مبنى  485طريق 6315
 جممع � .363صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  118/734دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/6140/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية نبيلة ال�سيد علوي ال�سيد جميد املاجد .املدعى
عليه :عبداهلل يو�سف عبداهلل يو�سف ال�شايجي ،رقمه ال�شخ�صي � ،721006639شقة  11مبنى
 4478طريق  783جممع � .907صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  243/341دينار ًا مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 7/15014/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم �سبت .املدعى عليهLAURA :
 ،MUNSAYAC BERNABEرقمه ال�شخ�صي  ،600816052مبنى � 93شقة � 11شارع  333جممع
� .321صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  77/207دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 9/14743/2013/02

تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم �سبت .املدعى عليه� :سعيد يو�سف
�أحمد ،رقمه ال�شخ�صي  ،530102757مبنى � 49شارع احمد الفاحت جممع � .307صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  52/222دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 1/12585/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم جعفر مكي .املدعى عليه� :سمريه
حممود عبداحلميد ال�سيد ،رقمه ال�شخ�صي � ،580314308شقة  34مبنى  409طريق 1705
جممع � .317صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  161/872دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 6/14454/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم �سبت .املدعى عليه� :سليم �سعيد
�سعيد امل�شريي ،رقمه ال�شخ�صي  ،510133550مبنى � 1057شقة � 21شارع  1532جممع .815
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  72/118دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/11624/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامية رمي ح�سنني عبدالر�سول خلف .املدعى عليه:
ال�سيد با�سم مهدي عبدال�صاحب هادي عبدالقاهر ،رقمه ال�شخ�صي  ،890602077مبنى
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 48طريق  1407جممع � .1214صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  304/400دنانري مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 8/11441/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامية رمي ح�سنني عبدالر�سول خلف .املدعى عليه:
 ،SHAH JAHAN MOAMMAD RAMZANرقمه ال�شخ�صي ،680614486مبنى 816طريق
 1032جممع � .310صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  341/202دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/16لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/3034/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي� :شركة �أمريكان اك�سرب�س (�أمك�س ال�شرق الأو�سط) وكيلتها املحامية /جميلة علي �سلمان.
املدعى عليه :ري�شموند �أيودجي �إل�سنامي  ،Richamond Ayoodeji Llesanmiرقمه ال�شخ�صي
� ،820664804شقة  31مبنى  72طريق  22جممع  424جدحف�ص مملكة البحرين� .صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  1905/717دنانري مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/26لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى 7/1609/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه :ح�سن حممد �صالح،
رقمه ال�شخ�صي  ،630312583مبنى  1097طريق  1347جممع � .213صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  79/057دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/26لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى 3/3458/2014/02

تبليغ بالح�ضور

املدعيــة� :شركة بتلكو وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه،Marvin JayPee Flores :

رقمه ال�شخ�صي � ،850124590شقة  21مبنى  1155طريق  2113جممع � .812صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  187/862دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى العا�شرة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء
 2014/11/26لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى 8/2511/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه :عادل ح�سن علي
الأن�صاري ،رقمه ال�شخ�صي  ،850601916مبنى  622طريق  714جممع � .706صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  187/862دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى العا�شرة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء
 2014/11/26لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�شرة
رقم الدعوى 2/3646/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه ،ABDUL RAUFF MOHAMMED
رقمه ال�شخ�صي  ،631108971مبنى  460طريق  813جممع � .308صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  245/116دينار مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى العا�شرة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء
 2014/11/26لنظر الدعوى ،ليعلم.

رقم الدعوى 7/4087/2014/02

قا�ضي المحكمة ال�صغرى المدنية العا�شرة

تبليغ بالح�ضور

املدعية� :شركة زين وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه  ،Janice Lagman Delacruzرقمه
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ال�شخ�صي� ،830338420شقة  31مبنى  817طريق  3523جممع � .335صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  156/194دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/26لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية العا�شرة
رقم اال�ستئناف 6/1793/2014/03
رقم الدعوى 6/562/2012/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنفة� :شركة ال�صقر للإ�سمنت ،وكيلها املحامي �أ�سامه �أنور .امل�ست�أنف �ضدهم1 :ـ املهند�س
حممود ال�سيد البيومي2 ،ـ علي عبداهلل بهزاد3 ،ـ عماد ر�شدي حممد ،عنوانه مكتب  44بناية
املنتزه � 437شارع  1913احلورة  .319طلبات اال�ستئناف :احلكم بقبول اال�ستئناف �شك ًال ،ويف
املو�ضوع ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف الذي �صدر لرف�ض التظلم من �أمر تقدير �أتعاب هيئة اخلرباء
على �ضوء ما جاء يف هذا التظلم مبا يتنا�سب مع ما بذلته من جهد ،ثالث ًا و�إلزام امل�ست�أنف �ضدها
بامل�صاريف والر�سوم و�أتعاب املحاماة
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الأوىل للم�ست�أنف عليها �أو من ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة
يوم الثالثاء  ،2014/11/18ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الأوىل
رقم اال�ستئناف6/1308/2014/03:
رقم الدعـوى 1/3580/2013/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنف :عبدالرحمن حممد عبدالرحمن ،وكيله املحامي �أ�سامة انور حممد� ،إدارة املحاكم،
امل�ست�أنف �ضدها� :صيدلية البحرين ومتجرها العمومي ،وكيلتها املحامية لولوة �صالح عبداهلل
العو�ضي� ،إدارة املحاكم .الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،والق�ضاء بنق�ض احلكم امل�ست�أنف
واحلكم للم�ست�أنفة بكافة طلباتها الواردة ،و�إلزام امل�ست�أنف �ضده بامل�صاريف الر�سوم و�أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف �ضدها املذكورة باحل�ضور بنف�سها
�أو بوكيل عنها جلل�سة يوم اخلمي�س  ،2014/10/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة
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رقم اال�ستئناف 7/2787/2014/03
رقم الدعوى 9/3270/2014/02

تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنف :م�صنع الكبي�سي للخر�سانة اجلاهزة /ل�صاحبه عبداهلل عي�سى الكبي�سي ،العنوان :
بوا�سطة وكيله املحامي /عبداهلل �أحمد ال�سكران� ،ضد امل�ست�أنف �ضدها � :شركة القائد للمقاوالت
ل�صاحبها /عبداهلل حممد ،العنوان � :شقه  14مبنى  225طريق  1104جممع  711توبلي،
الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وقبل الف�صل يف املو�ضوع بقبول الدعوى وطلباتها ا�ستنادا
للقانون والأر�صدة املرتجمة املعتمدة املرفقة التي تثبت �أن امل�ست�أنف �ضده قد قام با�ستالم مواد
البناء واخلر�سانة اجلاهزة من امل�ست�أنف واملذيل بتوقيع منه ،ويف املو�ضوع احلكم ب�إلغاء احلكم
املطعون عليه والق�ضاء جمدد بكافة طلبات امل�ست�أنف ،و�إحتياطي ًا� :إحالة اال�ستئناف للتحقيق
لتمكني امل�ست�أنفة لإثبات ذلك بالبينة و�شهادة ال�شهود والقرائن للت�أكيد ب�أنها قامت بتزويده
خر�سانه ا�سمنتية وتر�صد بذمته مبلغ  51383.500دينار ًا.
تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدينة الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده املذكور ب�أنه اذا مل
يح�ضر �أو يعني وكي ًال ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  2014/11/10ف�إن املحكمة �سوف
ت�سري بحقه ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثانية
رقم اال�ستئناف 9/1359/2014/03
رقم الدعوى 1/10425/2011/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنف :عبدالرزاق حممد علي مدن ،وكيله املحامي عبداجلليل اخلنيزي .امل�ست�أنف �ضدها
الأوىل� :شركة اليكو – مكتب  31بناية  452طريق  1010جممع  410بناية كاجريا -الطابق 3
ال�سناب�س .امل�ست�أنف �ضده الثاين� :أحمد في�صل حممود خور�شيد� ،شقة  12مبنى  1264طريق
 2725جممع  .327الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيما �أنتهى �إليه
واحلكم جمدد ًا مببلغ  13463/600دينار ًا وبقبول �إدخال امل�ست�أنف �ضده الثاين وب�إلزام امل�ست�أنف
�ضده الأول والثاين بالت�ضامن والت�ضامم ،و�إلزام امل�ست�أنف �ضدهما بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب
اخلبري ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي .
تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدينة الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده الثاين املذكور ب�أنه اذا
مل يح�ضر �أو يعني وكي ًال ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  2014/11/10ف�إن املحكمة
�سوف ت�سري بحقه ح�ضوريا ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثانية
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رقم اال�ستئناف 3/704/2014/03
رقم الدعوى 7/8858/2012/02

تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنف :جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري وميثله جهاز ق�ضايا الدولة .امل�ست�أنف �ضدها� :شركة
جريت هاربر ذ.م.م ،العنوان � :شقه  219مبنى � 63شارع القاد�سية – املاحوز  332املنامة.
الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال لرفعه يف امليعاد ،و�إلغاء احلكم امل�ست�أنف ,والق�ضاء جمدد ًا
ب�إلزام امل�ست�أنف �ضدها ب�أن ت�ؤدي للم�ست�أنف مبلغ قدره  9074/500دينار ًا ،وت�ضمينها بر�سوم
وم�صاريف درجتي التقا�ضي .
تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدينة الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها املذكورة ب�أنها �إذا مل
حت�ضر �أو تعني وكي ًال ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  2013/11/10ف�إن املحكمة �سوف
ت�سري بحقها ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثانية
رقم اال�ستئناف 9/2547/2013/03
رقم الدعوى 1/14745/2012/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنفة� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية ،وكيلها املحامي ها�شم الوداعي .امل�ست�أنف �ضده
الأول� :إبراهيم علي �أحمد القزاز .امل�ست�أنف �ضدها الثانية :ثريا �صالح مهدي علي ،عنوانهما
فيال  864طريق  3424عايل  ،734الطلبات  -1 :ت�أييد احلكم فيما انتهى �إليه يف جزئيه �إلزام
امل�ست�أنف �ضدها ب�سداد مبلغ املطالبة والر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة ,مع �إلغاء
ما �أنتهى �إليه يف جانب رف�ض الفوائد و�إ�صدار حكم يق�ضي ب�إلزام امل�ست�أنف �ضدهما بدفع
الفوائد �إ�ضافة �إىل املديونية املقررة -2 ،احلكم ب�إلزام امل�ست�أنف �ضدهما بالر�سوم وامل�صروفات
والأتعاب عن درجتي التقا�ضي.
تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها الثانية املذكورة ب�أنها �إذا
مل حت�ضر �أو تعني وكي ًال ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  2014/11/17ف�إن املحكمة
�سوف ت�سري بحقها ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثانية
اال�ستئناف رقم 6/417/2014/03
رقم الدعوى 9/10211/2011/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنف :حممد �إبراهيم حممد جمال ،مبنى  906طريق  812جممع  1208مدينة حمد� ،ضد،
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امل�ست�أنف �ضده :ال�سفري للكمبيوتر ،مكتب  44مبنى  367طريق  1806جممع  .318الطلبات:
�إلغاء احلكم امل�ست�أنف -2 ،ح�ضور مثمن للأجهزة.
تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدينة الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده املذكور ب�أنه اذا مل
يح�ضر �أو يعني وكي ًال ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  2014/11/17ف�إن املحكمة �سوف
ت�سري بحقه ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثانية
رقم اال�ستئناف 4/1052/2014/03
رقم الدعوى 3/399/2013/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنفة :ال�شركة االهلية للت�أمني ،وكيلتها املحامية زينات عبدالرحمن املن�صوري ،بناية املرتوك
 /الطابق اخلام�س  /مكتب  / 63الدبلوما�سية ،امل�ست�أنف �ضدهم  -1 :جميل ح�سن احمد علي
عن نف�سه وب�صفته ويل طبيعي على القا�صرة فاطمة -2 .قا�سم جميل ح�سن احمد علي-3 .
جليلة ال�سيد احمد علوي- 4 .ح�سن احمد علي ح�سن -5 .ها�شمية ال�سيد ها�شم ح�سن ،وكيلهم
املحامي ال�شيخ عي�سى بن حممد �آل خليفة ،بناية باب البحرين  150الطابق الثاين طريق 1507
جممع  315املنامة -6 .علياء �سعيد ح�سن عبداهلل ،مبنى  – 55طريق � 3207شارع  32جممع
 432كرباباد .الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،ويف املو�ضوع ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى
به من تعوي�ض امل�ست�أنف �ضدهم من الأول حتى ال�ساد�س مببلغ  6900د.ب «�ستة �آالف وت�سعمائة
دينار» تعوي�ض مادي و�أدبي ،والق�ضاء جمدد ًا ب�إلزام امل�ست�أنفة وامل�ست�أنف �ضدها ال�سابعة
بالت�ضامن ب�أن ي�ؤديا للم�ست�أنف �ضدهم من الأول حتى ال�ساد�س مبلغ قدره  4550/-د.ب �أربعة
�آالف وخم�سمائة وخم�سون دينار» على النحو الآتي -1:تعوي�ض امل�ست�أنف �ضده الأول ب�صفته ويل
طبيعي على جنلته القا�صرة امل�صابة مببلغ  4000/-د.ب بد ًال من  6000/-د.ب -2 ،تعوي�ض
امل�ست�أنف �ضده الأول عن نف�سه مببلغ  200/-د.ب بد ًال من  300/-د .ب  -3،تعوي�ض امل�ست�أنف
�ضده الأول ب�صفته ويل طبيعي على القا�صر قا�سم امل�ست�أنف �ضده الثاين (�شقيق امل�صابة) مببلغ
 50/د.ب بد ًال من  100/-د.ب -3 ،تعوي�ض امل�ست�أنف �ضدها الثالثة (والدة امل�صابة) مببلغ 200/د.ب بد ًال من  100/-د.ب -4 ،تعوي�ض امل�ست�أنف �ضده الرابع (جد امل�صابة) مببلغ 50د.ب بد ًال من  100/-د .ب -5 ،تعوي�ض امل�ست�أنف �ضدها اخلام�سة ( جدة امل�صابة) مببلغ 50د.ب بد ًال من  100/-د.ب ،و�إلزام املطعون �ضدهم بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاباملحاماة عن درجتي التقا�ضي.
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تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�ست�أنف عليها علياء باحل�ضور بنف�سها
�أو مبن ينوب عنها جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/16ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة
رقم الدعـوى 9/3234/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعـي ، :رقمه ال�شخ�صي  .730148475املدعى عليه� :شركة مقهى كراميل ذ.م.م ،جمهولة
العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة
يوم الثالثاء  ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 9/3474/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :م�صنع �آل عبا�س النتاج البالط بوا�سطه وكيله املحامي علي ال�سماهيجي ،مكتب 74
بناية عالية املنطقة الدبلوما�سية.املدعى عليها ،v Naveen kumar belchada :جمهول العنوان.
�صفة الدعوى :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة
يوم الثالثاء  ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعـوى 7/10511/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة يونيكورب ذ.م.م ،وكيلها املحامي طالل �شعبان .املدعى عليه :حممد بارفيز علم
حممد ح�سني ،جمهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة
يوم الثالثاء  ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 9/10949/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعيك فريد عبدالواحد ح�سن جواد ،رقمه ال�شخ�صي  ،680011803مبنى  1926طريق1632
جممع  1216مدينة حمد .املدعى عليها�:شركة اململكة للخدمات الأمنية ،جمهولة العنوان� .صفة
الدعوى :مطالب عمالية.
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تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها جلل�سة
يوم الثالثاء  ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 8/10391/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :دانيال جابر رقمه ال�شخ�صي ( ،920820794باك�ستاين اجلن�سية) املدعى عليها� :أبراج
�أحمدي للم�صاعد وال�سالمل الكهربائية ،جمهولة العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة يوم الثالثاء
 ،2014/10/21ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 8/10391/2012/02 :
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي� :أنتكل�س لتكنلوجيا املعلومات ،مكتب  24مبنى  337طريق  1805جممع � 318شارع
املعار�ض .املدعى عليها :كر�ستينا �سالود ،جمهول� .صفة الدعوى :مطالب عماليـ ــة.
تعلن املحكمة الكربى العمالية املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها جلل�سة يوم الأحد
 ،2014/10/26ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العمالية
رقم الدعـوى 1/13109/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعــي� :أحمد جعفر �أحمد عبداهلل ،رقمه �شخ�ص  .880901063املدعى عليها� :سوقنا للرتويج
�س -ت  ،071821-010جمهولة العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عماليـ ــة.
تعلن املحكمة الكربى العمالية املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة يوم الأحد
 ،2014/10/26ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العمالية
رقم الدعوى 3/13296/2013/02 :
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :اوم�ش كومار ،وكيله املحامي حممد فتيل .املدعى عليها :دوبي نور الزهراء ،جمهولة
العنوان� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
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تعلن املحكمة الكربى العمالية املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة يوم الإثنني
 ،2014/10/27ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العمالية
رقم الدعوى 3/7302/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
عبداجلليل عبداهلل عبدالنبي ايوب
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل عن فتح دعوى تركة املتوفى ،عبداجلليل عبداهلل عبدالنبي
ايوب ،رقمه ال�شخ�صي  .540105910فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق
عليه �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه
على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم
الإثنني  2014/9/15لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 1/7785/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
حممد عبا�س عا�شور ح�سن
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل عن فتح دعوى تركة املتوفى ،حممد عبا�س عا�شور ح�سن،
رقمه ال�شخ�صي  .580800610فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الإثنني
 2014/9/15لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 4/4956/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
خالد عبداهلل علي ال�شيخ اجلودر
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل عن فتح دعوى تركة املتوفى ،خالد عبداهلل علي ال�شيخ
اجلودر ،رقمه ال�شخ�صي  .610002740فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق
عليه �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه
على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم
الإثنني  2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
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رقم الدعوى 9/2658/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة
منى �إبراهيم جا�سم ال�شاوو�ش
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل عن فتح تركة املتوفاة منى �إبراهيم جا�سم ال�شاوو�ش،
رقمه ال�شخ�صي  ،640116680فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل
من يف ذمته دين للمتوفاة املذكورة �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الإثنني
 2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 3/2505/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعني :ح�سني علي ح�سني عبدالنبي وغريه ،وكيلهتم املحامية زينب زويد .املدعى عليه جهاز
امل�ساحة والت�سجيل العقاري� .صفة الدعوى� :إثبات ملكيتهم للبيت الكائن يف النويدرات ،عنوانه
بيت  1877طريق  4329جممع  643بالنويدرات.
لذا فان كل من لديه اعرتا�ض على طلب املدعني �أن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع ب�أوجه
اعرتا�ضه ،وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الإثنني  ،2014/10/13ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 5/16200 /2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة ابوعامر لت�أجري املعدات ،املدعي عليها� :شركة بي دي �سي انرتنا�شونال ،رقم
ال�سجل  ،1-56900 :جمهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل للمدعي عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سيه �أو بوكيل عنه
وقد حددت جل�سة يوم الإثنني  2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 6/3241/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شانيل ليمتد .املدعى عليـها� :شركة اوباال للتجارة ،رقم ال�سجل � .1-79190 /صفة
الدعوى :طلب طرد.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
وقد حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/9/16لنظر الدعوى ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 3/2584/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :وزير الثقافة ب�صفته .املدعى عليـه� :أحمد �إبراهيم الفردان ،رقـمه ال�شخ�صي
� .380203966صفة الدعوى :طلب طرد.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه وقد
حددت جل�سة يوم الثالثاء  2013/9/16لنظر الدعوى ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 1/4532/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
عبداهلل حبيب عبداهلل حبيب
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل عن فتح دعوى تركة املتوفى ،عبداهلل حبيب عبداهلل
حبيب ،رقمه ال�شخ�صي  ،500113530فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق
عليه �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه
على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم
الإثنني  2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 7/11024/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعون :ورثة �سلمان ح�سن �سلمان ،وكيالهم املحاميان ال�شيخ حممد �آل خليفة ومهدي اجلمري.
املدعى عليه :جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري� .صفة الدعوى� :إثبات ملكيتهم للعقار رقم 1281
طريق  3957جممع  539بني جمرة القدمية واملبني بالئحة الدعوى.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأوىل ب�أن كل من لديه اعرتا�ض على طلب املدعني �أن
يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع ب�أوجه اعرتا�ضه ،وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الثالثاء
 ،2014/11/11ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
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رقم الدعوى 9/15088/2013/02

تبليغ باحل�ضور
املدعني :ال�سيد �أمني ح�سن حممد املو�سوي وغريه وكيلهم املحامي عبدعلي الع�صفور� ،ضد
املدعى عليها :جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري� .صفة الدعوى� :إثبات ملكيتهم للعقار امل�سمى
جوبار مكية يف قرية القدم املخلفة عن املرحوم عبدالر�ضا كاظم حجي ح�سني والثابت حدودها
وم�ساحتها ومعاملها وفق اخلارطة املرفقة به.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الأوىل ب�أن كل من لديه اعرتا�ض على طلب املدعني
�أن يتقدم لهذه املحكمة بطلب م�شفوع ب�أوجه اعرتا�ضه ،وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الإثنني
 ،2014/11/17ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 6/16141/2013/02
فتـح دعوىتركـة املتوفاة
ANNETTE CAROL RITCHIE

تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل عن فتح دعوى تركة املتوفاة
 ،RITCHIEبريطانية اجلن�سية ،رقمها ال�شخ�صي  .680724915فعلى كل وارث للمتوفاه املذكورة
�أو من يدعي ب�أية حقوق عليها �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني
يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل من يف ذمته دين للمتوفاة املذكورة �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد
حددت املحكمة جل�سة يوم الإثنني  2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 4/230 /2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة ال�سيارات االوربية .املدعى عليها� :شركة �أوتيل دو لوتيل ذ.م.م ،رقم ال�سجل:
 .65894-1املدعى عليه :جوزيف عرف يزيك( ،لبناين اجلن�سية) .املدعى عليه :ال�شيخ �إبراهيم
بن خالد بن حممد �آل خليفة ،جمهول العنوان� .صفة الدعوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سيه �أو بوكيل عنه وقد
حددت جل�سة يوم الإثنني  2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 6/03420 /2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة غوت�شي ،املدعي عليه� :شركة اوباال للتجارة ،رقم ال�سجل  ،79190 :العنوان
جمهول� .صفة الدعوى :طلب ديون.

ANNETTE CAROL
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل للمدعي عليه املذكور باحل�ضور بنف�سيه �أو بوكيل عنه وقد
حددت جل�سة يوم الأحد  2014/9/21لنظر الدعوى ليعلم
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 9/7450 /2014/02
تبليغ باحل�ضور
املــدعية :وزارة اال�سكان (ادارة اخلدمات اال�سكانيه) ،املدعي عليها� :شركة جمموعة حم�سن
حجي علي للتجاره واملقاوالت ،العنوان  :جمهول� .صفة الدعوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الأوىل للمدعي عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سيها �أو بوكيل عنها وقد
حددت جل�سة يوم الأحد  2014/9/21لنظر الدعوى ليعلم
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الأوىل
رقم الدعوى 9/17727/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
با�سل �سلمان علي �أحمد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى با�سل �سلمان علي �أحمد،
رقمه ال�شخ�صي  .630801851فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الثالثاء
 2014/10/14لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 1/17619/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى
�إبراهيم علي �إبراهيم علي �سلمان
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى �إبراهيم علي �إبراهيم علي
�سلمان ،رقمه ال�شخ�صي  .921201001فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق
عليه �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه
على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم
الأربعاء  2014/9/24لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 9/17645/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
عادل عي�سى حممد مراد
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى عادل عي�سى حممد مراد،
رقمه ال�شخ�صي  ،670106224فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الأربعاء
 2014/9/24لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 3/17702/2014/02
فتح دعوى تركة املتوفى
حممد ظفر اقبال �صديق
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى حممد ظفر اقبال �صديق،
رقمه ال�شخ�صي  .630905363فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الثالثاء
2014/10/14لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/3180/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
�صالح مهدي احمد ح�سن
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى �صالح مهدي احمد ح�سن،
رقمه ال�شخ�صي  .521202906فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الإثنني
 2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 6/3823/2014/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
حممد �أحمد القحطاين
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى حممد احمد القحطاين ،الرقم
ال�شخ�صي  ،550006133فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن يبادر
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل من
يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الإثنني
 2014/10/13لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 3/17702/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
حممد ظفر اقبال �صديق
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى حممد ظفر �إقبال �صديق،
رقمه ال�شخ�صي  .630905363فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق عليه �أن
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه على كل
من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم الثالثاء
2014/10/14لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 9/9786/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
ال�شفيع حممد احمد �ضو البيت
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى ال�شفيع حممد احمد �ضو
البيت ،رقمه ال�شخ�صي  ،530134012فعلى كل وارث للمتوفى املذكور �أو من يدعي ب�أية حقوق
عليه �أن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�سة و�أربعني يوم ًا من تاريخه ،كما �أنه
على كل من يف ذمته دين للمتوفى املذكور �أن ي�شعر هذه املحكمة .وقد حددت املحكمة جل�سة يوم
الأربعاء  2014/10/1لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعـوى 6/4494/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :حممد يو�سف املرخ .املدعى عليه :حممد علي مريزا الع�صفور ،مكتب  33بناية 24
طريق  339املنامة � .309صفة الدعوى :طلب ديون.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/10/13ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعـوى 9/13754/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي� :سهيلة �أحمد �سامل مكي ،وكيلتها  :املحامية فاطمة احلواج .املدعى عليه :ح�سن علي
ح�سني العريبي ،العنوان :مبنى  371طريق  3313جممع  633املعامري� .صفة الدعوى :طلب
ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد  ،2014/10/12ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعـوى9/6422/2014/02 :
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :زهري عبداحل�سني �أحمد حيدر وكيله املحامي فا�ضل املديفع ،املدعى عليها :م�ؤ�س�سة
طو�س للمقاوالت ل�صاحبتها را�ضية عبدالر�سول غلوم علي �سجلها التجاري � .43888-1صفـة
الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/10/13ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 1/8001/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :علي عبا�س ح�سني �صالح .املدعى عليه :حممد عبداالله �أحمد ر�ضي ،مبنى  1116طريق
� 5736أبوقوة  .457مو�ضوع الدعوى :مطالبة مبلغ  70000/-دينار بحريني كتعوي�ض.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
وذلك جلل�سة يوم الأحد  2014/10/19موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم اال�ستئناف 5/1415/2014/03
رقم الدعوى 4/9311/2012/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنفة� :شركة زين البحرين .امل�ست�أنف �ضده :خليفة مبارك �أحمد ،فيال  2765طريق 640
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مدينة عي�سى  .805مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر من املحكمة ال�صغرى املدنية
الثامنة يف رقم الدعوى .4/9311/2012/02
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه او بوكيل عنه
وذلك جلل�سة يوم الإثنني  2014/10/20موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 9/2127/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (بتلكو) ،املدعى عليها� :شركة موفينغ
غلف تيليكوم ،مبنى � 2347شقة  41طريق  2830جممع  428ال�سيف .مو�ضوع الدعوى �إلزام
املدعى عليها مببلغ  161328/935دينار ًا ور�سوم وم�صاريف الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو مبن
ميثلها �أو بوكيل عنها وذلك جلل�سة يوم الأحد  ،2014/10/19ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم اال�ستئناف 5/1477/2014/03
رقم الدعوى 6/9128/2012/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنفة� :شركة زين البحرين ،امل�ست�أنف �ضده :فيا�ض ن�ضال فيا�ض النابل�سي� ،شقة  43مبنى
 2374طريق  2831جممع  ،428مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر من املحكمة ال�صغرى
املدنية الثامنة يف رقم الدعوى .6/9128/2012/02
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه او بوكيل عنه
وذلك جلل�سة يوم الثالثاء  2014/9/23موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 7/6566/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :بنك بي ام �أي ،املدعى عليهم � :شركة نور البحرين للتجارة الدولية و�آمنه عبا�س عبداهلل
عبدعلي ح�سن �أحمد وعبا�س عبدعلي عبداهلل عي�سى ،جمهولو العنوان .مو�ضوع الدعوى:
�إلزام املدعى عليهم بالت�ضامن واالنفراد ب�سداد مبلغ  29646/244دينار ًا والفوائد والر�سوم
وامل�صروفات واتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليهم املذكورين باحل�ضور ب�أنف�سهم او بوكيل
عنهم جلل�سة يوم الأحد  ،2014/10/19ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم اال�ستئناف 8/1064/2014/03
رقم الدعوى 9/6036/2013/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنفة� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية ،امل�ست�أنف �ضده :عبدالوا�سع ناجي حممد،
مبنى  1647طريق  1829املنامة  ،318مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر من املحكمة
ال�صغرى املدنية ال�سابعة يف رقم الدعوى .9/6036/2013/02
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه او بوكيل عنه
وذلك جلل�سة  2014/10/19موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 9/3472/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :ادارة اموال القا�صرين بواليتها عن ق�صر املتويف عبدالكرمي الفخراوين .املدعى عليها:
�شركة دار امل�ستقبل العقارية ذ.م.م� ،شقة  12مبنى � 435شارع  1353جممع  ،3004مو�ضوع
الدعوى :تعني م�صفي لل�شركة املدعى عليها.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وذلك جلل�سة يوم الإثنني  2014/10/27موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم اال�ستئناف 2/1229/2014/03
رقم الدعوى 4/6792/2013/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنف� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية ،امل�ست�أنف �ضده :علي عبدالر�سول عبدعلي
عبا�س ،مبنى  832طريق � 2314سار ،523مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر من املحكمة
ال�صغرى املدنية ال�سابعة يف رقم الدعوى .4/6792/2013/02
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه او بوكيل عنه
وذلك جلل�سة يوم الإثنني  2014/10/27موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
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رقم الدعوى 8/3531/2014/02

تبليغ باحل�ضور
املدعي :بنك البحرين الإ�سالمي ،املدعى عليها� :شركة ابراج اوال ملقاوالت الديكور ،العنوان
مبنى �أ 1543طريق  5228ر�أ�س زويد جممع  ،952مو�ضوع الدعوى :الزام املطلوب �ضدهم
بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ  102818/893دينار بحريني مع الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها او بوكيل عنها
وذلك جلل�سة يوم الإثنني 2014/10/27
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم اال�ستئناف 9/1491/2014/03
رقم الدعوى 9/12222/2012/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنفة� :شركة زين البحرين ،امل�ست�أنف �ضده� ،skill ship maintanance :شقة  22مبنى 921
طريق  824جممع  ،308مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر من املحكمة ال�صغرى املدنية
الثامنة يف رقم الدعوى .9/12222/2012/02
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه او بوكيل عنه
وذلك جلل�سة يوم الإثنني  2014/10/27موعد نظر الدعوى ,ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم اال�ستئناف 2/1506/2014/03
رقم الدعوى 1/18004/2012/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنف� :شركة زين البحرين ،امل�ست�أنف �ضده :اكرم ثروت عبد م�سيح� ،شقة  22مبنى 51
طريق  11جممع  ،112مو�ضوع الدعوى :ا�ستئناف احلكم ال�صادر من املحكمة ال�صغرى املدنية
الثامنة يف رقم الدعوى .1/18004/2012/02
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه او بوكيل عنه
وذلك جلل�سة يوم الإثنني  2014/10/27موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 6/7306/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :م�صرف البحرين ال�شامل ،املدعى عليهما -1 :ارجمان كيمالينت اي�سر ,عنوانه� :شقة
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 30مبنى  132طريق  45جممع  545القرية� -2 ،شركة ديفا للتطوير ,عنونها� :شقة  41مبنى 198
طريق  2803جممع  428ال�سيف ،مو�ضوع الدعوى� :إلزام املطلوب �ضدهم بالت�ضامن والت�ضامم
مببلغ  55692/574دينار ًا بحريني ًا مع الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها وذلك جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/10/27ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 7/4865/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة جمال للم�ستودعات ،املدعى عليهم� :شركة البحرين لتكنولوجيا املياه وخالد
حممد عبداهلل تقي وعارف ال�سيد حممد العلوي و�أحمد را�شد عبدالرحمن القطان ورونالد
لوي�س �سمورادا وعبد الرحيم حممود عبدالرحيم ال�سعدي وحممد عبداخلالق عبدالرحيم
الدالور� ،شقة  2مبنى  1992طريق  1527املحرق  ،115مو�ضوع الدعوى :الزام املطلوب �ضدها
مببلغ  210385/260دينار ًا بحريني ًا مع الفوائد والر�سوم وامل�صاريف.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة للمدعى عليهم املذكورين بورود الئحة تعديل م�ؤرخة
يف  2014/7/3وباحل�ضور ب�أنف�سهم او بوكيل عنهم وذلك جلل�سة يوم الإثنني ،2014/10/27
ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 4/14175/ 2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :بنك اثمار ،وكيله املحامي �صفوت حنفي .املدعى عليها :رجاء عي�سى جا�سم احلايكي،
العنوان :البيت  1086ممر  640جممع  206املحرق� .صفة الدعوى :مطالبة دين
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 7/12058/ 2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :خان جيها جنري حممد اكرب دودي ،وكيله املحامي عادل بوعلي املدعى عليه :حممد
من�صور حممد جميل ،رقمه ال�شخ�صي �1237 ،890700788أ طريق  37جممع  933البحري.
�صفة الدعوى :مطالبة دين
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/9لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعوى 2/12699/ 2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية ،وكيلتها املحامية ليلى الب�صري املدعى عليه:
عادل حمد خليفة �سعيد ،جمهول العنوان� .صفة الدعوى :مطالبة دين.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني
 2014/11/3لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعـوى 9/16315/2013/02
تبليغ باحل�ضـور
املدعية :ال�شركة احلديثة للتجارة ،وكيلها املحامي زياد روفان قيوجمي .املدعى عليها� :شركة
احلمد للإن�شاء والتطوير ذ.م.م� ،شقة  104مبنى  203طريق  383جممع  304املنامة �صفـة
الدعــوى� :إلزام املدعى عليها بدفع مبلغ قدره  9318.738دينار ًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو
بوكيل عنها جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/11/3ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعـوى 1/5759/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة زين البحرين ،وكيلها املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري .املدعى
عليه� :أحمد حامت حممد عوكل ،جمهول العنوان� .صفة الدعوى� :إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ
قدره  21765.005دينار ًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/2ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعـوى 6/4961/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية :م�ؤ�س�سة البحرين ملا وراء البحار لل�س ــفريات ل�صـ ــاحبـها ال�شيخ علي بن حممد بن
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خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،وكليه املحامي ال�شيخ عي�سى بن حممد �آل خليفة .املدعى عليهما:
 -1خاتون عبد الر�سول علي مهنا ،العنوان :حمل � 82شارع جراده الرفاع ال�شرقي -2 .956
طارق يو�سف �أحمد املحرقي ،العنوان :حمل �ش� 111شارع ويل العهد املحرق � .209صفة الدعوى:
�إلزام املدعي عليه بدفع مبلغ قدره  5955.000دينار ًا ،قرار :تقرر املحكمة انهاء اجراء التحقيق
و�إعادة الدعوى للمرافعة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهم املذكور باحل�ضور بنف�سهم �أو
بوكيل عنهم جلل�سة يوم الأحد  ،2014/10/2ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الرابعة
رقم الدعـوى 9/4667/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :جا�سم عبداهلل جا�سم و غريه ،وكيلته املحامية منرية العماري .املدعى عليها :ال�شركة
التعاونية للت�أمني� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�سابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو
بوكيل عنها جلل�سة يوم الأحد  ،2014/10/12ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعـوى 9/4063/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :بنك البحرين للتنمية ،وكيله املحامي نواف ال�سيد .املدعى عليهم� :أبراج املجل�س للتجارة
ويو�سف ر�ضي �إبراهيم الأعرج وعلي عبا�س �إبراهيم الأعرج� .صفـة الدعــوى :طلبديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�سابعة للمدعى عليهم املذكورين باحل�ضور ب�أنف�سهم �أو
بوكيل عنهم جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/10/13ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعـوى 8/7479/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي� :سيتي بنك ،وكيله :املحامي فريد ح�ساين .املدعى عليه :لورنز انكار نيكون كراندونغ
�صفة الدعوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�سابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/10/13ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعـوى 4/6562/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :بنك البحرين الوطني ،وكيله املحامي عبدالغني قاروين .املدعى عليه :جا�سم مكي
�إبراهيم مدن� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�سابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/10/13ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعـوى 9/8606/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي� :سيتي بنك ،وكيله :املحامي فريد ح�ساين .املدعى عليه :مايكل كيث برت�سون� .صفـة
الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�سابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/10/14ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعـوى 9/2846/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية ،وكيله املحامي حممد عيد احل�سني .املدعى عليه:
ح�سام من�صور� .صفة الدعوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�سابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/10/15ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعـوى 1/2246/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية :م�ؤ�س�سة امزون للتجارة العامة ،وكيلها املحامي با�سم �إبراهيم ال�صفاف .املدعى عليها:
�شركة �سنيور للمقاوالت� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�سابعة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/10/15ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعـوى 8/10687/2014/02

تبليـغ باحل�ضـور
املدع ــية :الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ،الوكيل� :سو�سن املدفعي .املدعى عليه :حممد جا�سم
حممد �إبراهيم� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�سابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/10/15ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعـوى 3/10877/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية :فاطمة علي عبداهلل �إ�سحاق وغريها ،وكيلها املحامي حممد عبدالأمري الو�سطي .املدعى
عليهما :علي ح�سني علي ح�سن وكميلة عبداهلل عي�سى الكويف� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�سابعة للمدعى عليهما املذكورين باحل�ضور بنف�سهما �أو
بوكيل عنهما جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/10/15ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعـوى 2/3629/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :إدارة �أموال القا�صرين ،وكيلها املحامي عبدالرحمن غنيم .املدعى عليه :مازن حممد
مهدي� .صفة الدعوى� :أخالء امل�أجور.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�سابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  ،2014/10/16ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 4/02588/2014/14
تبليغ باحل�ضور
املدعية :طيبه �أحمد ح�سن احلليبي ،رقمها ال�شخ�صي( ،480037680 :بحرينية اجلن�سية)،
عنوانها مبنى  1347طريق  3932ال�سهلة الفوقية  .439املدعى عليه :عبداحل�سني �أحمد يو�سف،
(بحريني اجلن�سية) ،عنوانه :جمهول العنوان ،مو�ضوع الدعوى� :إثبات الهجران.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأوىل (الدائرة اجلعفرية) للمدعى عليه املذكور ب�أنه �إذا مل
يح�ضر �أو يعني وكي ًال ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يـوم الإثنني  ،2014/10/13ف�إن املحكمة �سوف
ت�سري بحقه غيابي ًا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية اجلعفرية الأوىل
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رقم الدعوى 2/2530/2014/14

تبليغ باحل�ضور
املدعي :عزيز عبدالكرمي علي العري�ض ،رقمه ال�شخ�صي ( ،570136091بحريني اجلن�سية)
عنوانه :مبنى  3049طريق  840مدينة حمد  .1208املدعى عليهاHAGER TEWELDE :
 ،KIDANEرقمها ال�شخ�صي( ،720917018 :ارتريية اجلن�سية) ،مبنى  3049طريق  840مدينة
حمد  ،1208مو�ضوع الدعوى :طلب الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأوىل (الدائرة اجلعفرية) للمدعى عليها املذكورة ب�أنه �إذا
مل حت�ضر �أو تعني لها وكيال ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يـوم الأربعاء 2014/09/24م ،ف�إن
املحكمة �سوف ت�سري بحقها غيابي ًا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية اجلعفرية الأوىل
رقم الدعوى 9/03131/2014/14
تبليغ باحل�ضور
املدعية :مرمي جعفر خليل ح�سن �إبراهيم ،رقمها ال�شخ�صي( ،880506970 :بحرينية
اجلن�سية) ،وكيلتها املحامية �إبت�سام حممد جعفر ال�صباغ .املدعى عليه :عالء ح�سني عبا�س
مدن ،رقمه ال�شخ�صي ( ،850607060بحريني اجلن�سية) ،مبنى  400طريق  3313املعامري
 .633مو�ضوع الدعوى :طلب الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأوىل (الدائرة اجلعفرية) للمدعى عليه املذكور ب�أنه �إذا مل
يح�ضر �أو يعني وكيال ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يـوم الإثنني  ،2014/10/27ف�إن املحكمة �سوف
ت�سري بحقه غيابي ًا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية اجلعفرية الأوىل
رقم الدعوى 9/3017/2014/14
تبليغ باحل�ضور
املدعي :نا�صر حممد �سعيد ال�شيخ حممد املبارك ،رقمه ال�شخ�صي( ،660036533 :بحريني
اجلن�سية) ،وكيلته املحامية حميده حممد ح�سن ح�سني .املدعى عليهاPATRICIA ANNA :
�( ،MARIE MARIE SHEEHY NEILLإيرلندية اجلن�سية) ،جمهول العنوان .مو�ضوع الدعوى:
طلب الطالق.
تعلن املحكمة الكربى ال�شرعية الأوىل (الدائرة اجلعفرية) للمدعى عليها املذكورة ب�أنه �إذا
مل حت�ضر �أو تعني وكي ًال ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يـوم اخلمي�س  ،2014/10/16ف�إن املحكمة
�سوف ت�سري بحقها غيابي ًا مبا يق�ضي به ال�شرع احلنيف ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى ال�شرعية اجلعفرية الأوىل

العدد - 3174 :الخميس  18سبتمبر 2014

ا�ستدراك
ُن�شر ف��ي الجريدة الر�سمية ال��ع��دد ( )3169ال�صادر بتاريخ 14
�أغ�سط�س  ،2014قرار وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم
( )100ل�سنة  2014ب�ش�أن حظر ا�ستيراد الموا�شي الحية ولحومها
الطازجة والمجمدة والمبردة وم�شتقاتها من كل من �سيراليون وليبريا
وغينيا ونيجيريا ,وقد جاء في ال�صفحة ( )8من العدد المذكور بديباجة
القرار عبارة ( وعلى نظام الحجر الطبي في دول مجل�س التعاون لدول
الخليج العربية  ) 00000وال�صحيح هو( :وعلى نظام الحجر البيطري
في دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية .) 00000

لذا لزم التنويه
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