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تعميم
ب�ش�أن
عطلة ذكرى (عا�شوراء) لعام  1436هـ
بمنا�سبة ذكرى عا�شوراء لعام 1436هـ ُتعطل وزارات المملكة وهيئاتها
وم�ؤ�س�ساتها يومي االثنين والثالثاء الموافقين للثالث والرابع من �شهر
نوفمبر2014م.
						

						
�صدر بتــاريخ 5 :محـ ــرم 1436هـ
الم ـ ــواف ـ ـ ـ ــق� 29 :أكتوبر 2014م

ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء
�سلمان بن حمد �آل خليفة
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وزارة التنمية االجتماعية

قرار رقم ( )47ل�سنة 2014
ب�ش�أن تعديل النظام الأ�سا�سي جلمعية الزراد�شتيني يف البحرين

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�سنة1989
وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  1990يف �ش�أن تنظيم �سجل قيد اجلمعيات والأندية االجتماعية
والثقافية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون االجتماعية،
وعلى القرار رقم ( )33ل�سنة  1991ب�ش�أن الرتخي�ص ب�إعادة ت�سجيل جمعية الزراد�شتيني يف
البحرين،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية اخلا�ضعة
لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية ال�صادرة بالقرار رقم ( )4ل�سنة ،2007
وعلى النظام الأ�سا�سي جلمعية الزراد�شتيني يف البحرين،
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية جلمعية الزراد�شتيني يف البحرين املنعقدة بتاريخ
 2مايو ،2014

قرر الآتي:
مادة()1

ُيقيد يف �سجل قيد اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري
العادية جلمعية الزراد�شتيني يف البحرين ال�صادر بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2مايو  2014وهو
كالتايل:
ُيعدل ن�ص املادة ( )32من النظام الأ�سا�سي للجمعية لي�صبح « يتكون جمل�س الإدارة من خم�سة
�أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني �أع�ضائها ملدة �سنتني قابلة للتجديد مدة �أو مدد ًا
�أخرى ويتم انتخابهم باالقرتاع ال�سري املبا�شر «.

مادة()2

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صدر يف 27 :ذي احلجة 1435هـ
املــوافــق� 21 :أك ـتــوبـ ـ ـ ــر 2014م

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

قرار رقم ( )48ل�سنة 2014
ب�ش�أن تعديل النظام الأ�سا�سي للجمعية الأهلية لقرية اخلارجية ب�سرتة

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�سنة1989
وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  1990يف �ش�أن تنظيم �سجل قيد اجلمعيات والأندية االجتماعية
والثقافية اخلا�ضعة لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون االجتماعية،
وعلى القرار رقم ( )28ل�سنة  2005ب�ش�أن الرتخي�ص بت�سجيل اجلمعية الأهلية لقرية
اخلارجية ب�سرتة،
وعلى الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي للجمعيات والأندية االجتماعية والثقافية اخلا�ضعة
لإ�شراف وزارة التنمية االجتماعية ال�صادرة بالقرار رقم ( )4ل�سنة ،2007
وعلى النظام الأ�سا�سي للجمعية الأهلية لقرية اخلارجية ب�سرتة،
وعلى قرار اجلمعية العمومية غري العادية للجمعية الأهلية لقرية اخلارجية ب�سرتة املنعقدة
بتاريخ  12يونيو ،2014

قرر الآتي:
مادة()1

ُيقيد يف �سجل قيد اجلمعيات والأندية االجتماعية والثقافية قرار اجلمعية العمومية غري
العادية للجمعية الأهلية لقرية اخلارجية ب�سرتة ال�صادر بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  12يونيو
 2014وهو كالتايل:
ُيعدل ن�ص املادة ( )32من النظام الأ�سا�سي للجمعية لي�صبح « يتكون جمل�س الإدارة من
خم�سة �أع�ضاء تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني �أع�ضائها ملدة �سنتني قابلة للتجديد مدة �أو
مدد ًا �أخرى ويتم انتخابهم باالقرتاع ال�سري املبا�شر «.

مادة()2

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صدر يف 27 :ذي احلجة 1435هـ
املـواف ــق� 21 :أكـتـوب ـ ـ ـ ــر 2014م

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

قرار رقم ( )53ل�سنة 2014
ب�ش�أن تعيني جمل�س �إدارة م�ؤقت للجمعية اليابانية يف البحرين

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 (  ) 15ل�سنة  1992ب�ش�أن الرتخي�ص ب�إعادة ت�سجيل اجلمعية اليابانية يف
البحرين،
وعلى النظام الأ�سا�سي للجمعية اليابانية يف البحرين،
وا�ستناد ًا �إلى مذكرة �إدارة دعم املنظمات الأهلية امل�ؤرخة  2014/ 8 / 31والثابت 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 باجلمعية اليابانية يف البحرين،
وبنا ًء على عر�ض الوكيل امل�ساعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:
مادة ()1

ُي نّعي جمل�س �إدارة م�ؤقت للجمعية اليابانية يف البحرين ملدة ثمانية �أ�شهر برئا�سة
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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 �إلى 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.

وزيرة التنمية االجتماعية
د .فاطمة حممد البلو�شي
�صدر يف 27 :ذي احلجة 1435هـ
املــوافــق� 21 :أك ـتــوبـ ـ ـ ــر 2014م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم ( )69ل�سنة 2014
بتحديد مقار اللجان العامة لالقتراع والفرز النتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على المر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  2002ب�ش�أن مبا�شرة الحقوق
ال�سيا�سية ،وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن مجل�سي ال�شورى والنواب ،وتعديالته،
وعلى المر�سوم رقم ( )71ل�سنة  2014ب�ش�أن تحديد المناطق والدوائر االنتخابية وحدودها
واللجان الفرعية النتخابات مجل�س النواب،
وعلى القرار رقم ( )59ل�سنة  2014بتحديد مقار اللجان الفرعية لالقتراع والفرز
النتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ُتحدد مقار اللجان العامة لالقتراع والفرز النتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب في الدوائر
االنتخابية ،على النحو المبين بالجدول المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

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

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
					
رئي�س اللجنة العليا للإ�شراف العام على �سالمة
انتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب
						
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
						
�صدر بتاريخ 6 :محــرم 1436هـ
المـ ــواف ـ ـ ـ ــق� 30 :أكـتوبر 2014م
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جـ ــدول
بتحديد مقار اللجان العامة لالقتراع والفرز
النتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب
اللجنة الأولى ومقرها :جممع ال�سيف التجاري
اللجنة الثانية ومقرها :مدر�سة ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد الثانوية للبنني
اللجنة الثالثة ومقرها :جممع �سرتة التجاري
اللجنة الرابعة ومقرها :مدر�سة احلد الإعدادية للبنات
اللجنة اخلام�سة ومقرها :مطار البحرين الدويل
اللجنة ال�ساد�سة ومقرها :ج�سر امللك فهد
اللجنة ال�سابعة ومقرها :مدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنني
اللجنة الثامنة ومقرها� :صالة وزارة الرتبية والتعليم
اللجنة التا�سعة ومقرها :مركز وادي ال�سيل
اللجنة العا�شرة ومقرها :نادي عوايل
اللجنة احلادية ع�شرة ومقرها :حلبة البحرين الدولية (ال�صخري)
اللجنة الثانية ع�شرة ومقرها :مركز البحرين للت�أهيل والتدريب املهني
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم ( )70ل�سنة 2014
بتحديد مقار اللجان العامة لالقرتاع والفرز
النتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون البلديات ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )35ل�سنة ،2001
وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  2002ب�ش�أن نظام انتخاب �أع�ضاء المجال�س البلدية
وتعديالته،
وعلى قرار رئي�س مجل�س الوزراء رقم ( )35ل�سنة  2014بتحديد المناطق البلدية االنتخابية
والدوائر االنتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية النتخاب �أع�ضاء المجال�س البلدية،
وعلى القرار رقم ( )60ل�سنة  2014بتحديد مقار اللجان الفرعية لالقتراع والفرز النتخاب
�أع�ضاء المجال�س البلدية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُتحدد مقار اللجان العامة لالقتراع والفرز النتخاب �أع�ضاء المجال�س البلدية في الدوائر
االنتخابية ،على النحو المبين بالجدول المرافق لهذا القرار.

املادة الثانية

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

					
�صدر بتاريخ 6 :حمــرم 1436هـ
املـ ـ ــوافـ ـ ـ ــق� 30:أكتوبر 2014م

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبد اهلل �آل خليفة
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ج ــدول
بتحديد مقار اللجان العامة لالقرتاع والفرز
النتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية
اللجنة الأولى ومقرها :جممع ال�سيف التجاري
اللجنة الثانية ومقرها :مدر�سة ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد الثانوية للبنني
اللجنة الثالثة ومقرها :جممع �سرتة التجاري
اللجنة الرابعة ومقرها :مدر�سة احلد الإعدادية للبنات
اللجنة اخلام�سة ومقرها :مطار البحرين الدويل
اللجنة ال�ساد�سة ومقرها :ج�سر امللك فهد
اللجنة ال�سابعة ومقرها :مدر�سة مدينة حمد الثانوية للبنني
اللجنة الثامنة ومقرها� :صالة وزارة الرتبية والتعليم
اللجنة التا�سعة ومقرها :مركز وادي ال�سيل
اللجنة العا�شرة ومقرها :نادي عوايل
اللجنة احلادية ع�شرة ومقرها :حلبة البحرين الدولية (ال�صخري)
اللجنة الثانية ع�شرة ومقرها :مركز البحرين للت�أهيل والتدريب املهني
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم ( )71ل�سنة 2014
ب�ش�أن �إجراءات انتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب
بالن�سبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على المر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  2002ب�ش�أن مبا�شرة الحقوق ال�سيا�سية،
وتعديالته ،وعلى الأخ�ص المادة الخام�سة والع�شرون منه،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن مجل�سي ال�شورى والنواب ،وتعديالته،
وعلى الأمر الملكي رقم ( )47ل�سنة  2014ب�ش�أن تحديد ميعاد االنتخاب والتر�شيح لع�ضوية
مجل�س النواب،

قرر الآتي:
المادة الأولى

ت�شكل لجنة لالقتراع والفرز النتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب في كل �سفارة �أو قن�صلية �أو
بعثة دبلوما�سية لمملكة البحرين بالخارج برئا�سة ال�سفير �أو القن�صل العام �أو رئي�س البعثة
الدبلوما�سية ،وع�ضوية اثنين من الم�سئولين في ال�سفارة �أو القن�صلية �أو البعثة الدبلوما�سية،
ويتولى �أحدهما �أمانة �سر اللجنة.
وتتولى كل لجنة مبا�شرة عمليتي االقتراع وفرز �أ�صوات الناخبين الموجودين في بلد ال�سفارة �أو
القن�صلية �أو البعثة الدبلوما�سية ب�ش�أن انتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب.

المادة الثانية

على اللجان الم�شار �إليها في المادة ال�سابقة مراعاة الإجراءات التالية:
� )1إجراء االنتخاب في ال�سفارات والقن�صليات والبعثات الدبلوما�سية يوم الثالثاء الموافق
 ،2014/11/18وفي الحاالت التي تقت�ضي �إعادة االنتخاب تجري االنتخابات يوم الثالثاء
الموافق  ،2014/11/25ويبد�أ االقتراع من ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا حتى ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء،
ح�سب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها ال�سفارة �أو القن�صلية �أو البعثة الدبلوما�سية.
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 )2الن�شر باللغة العربية في �إحدى ال�صحف اليومية وا�سعة االنت�شار في العالم عن �إجراءات
ت�سجيل البحرينيين المقيمين بالخارج في جداول الناخبين و�إجراءات االقتراع ،وذلك قبل
كاف.
الموعد المحدد لهذه الإجراءات بوقت ٍ
� )3إعداد ك�شوف الناخبين:
�أ) يفتح باب ت�سجيل �أ�سماء الناخبين عن طريق االنترنت �أو الخط التليفوني ال�ساخن مع
الجهة ال ُم�شرفة على االنتخابات في المملكة �أو في مقر ال�سفارة �أو القن�صلية �أو البعثة
الدبلوما�سية ،لمن يرغبون في الت�صويت بالخارج لمدة �سبعة �أيام تبد�أ من 2014/11/9
�إلى  ،2014/11/15وخالل �أوقات العمل الر�سمي ،ب�شرط �أن يكون الناخب مقيد ًا في
�أحد جداول الناخبين بالمملكة.
ب) تر�سل اللجنة العليا للإ�شراف العام على �سالمة انتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب �إلى
كل �سفارة �أو قن�صلية �أو بعثة دبلوما�سية قبل الموعد المحدد لالنتخاب ،ك�شوف ًا نهائية
ب�أ�سماء الناخبين الموجودين بالخارج والذين لهم حق الت�صويت �أمام اللجنة الم�شكلة
بكل منها ،كل ح�سب دائرته االنتخابية ،ويعتد بهذه الك�شوف في عملية االقتراع.
ج) تر�سل ال�سفارة �أو القن�صلية �أو البعثة الدبلوما�سية بيانات الناخبين ،الذين لهم حق
الت�صويت �أمام اللجان الم�شكلة بها� ،إلى اللجنة العليا للإ�شراف العام على �سالمة
انتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب ،وي�ؤ�شر �أمام �أ�سماء ه�ؤالء الناخبين بجداول الناخبين
المقيدين بها بدوائرهم االنتخابية بما يفيد قيدهم بك�شوف الناخبين خارج المملكة
وذلك بعد ت�صويتهم في الخارج لمنع تكرار ت�صويتهم داخل المملكة.
� )4إجراءات االقتراع وفرز الأ�صوات:
�أ) يتم التحقق من �شخ�صية الناخب من خالل جواز ال�سفر �أو �أي م�ستند ر�سمي معتمد
والتحقق من الدائرة االنتخابية المقيد فيها الناخب ،و�أنه لم ي�سبق له الإدالء ب�صوته،
بعد مراجعة ك�شوف الناخبين الم�سجلين بال�سفارة �أو القن�صلية �أو البعثة الدبلوما�سية،
وي�ؤ�شر في جدول الناخبـين يدوي ًا �أو �إلكتروني ًا بما يفيد �إدالء الناخب ب�صوته� ،أو �أية
و�سيلة �أخرى تفيد الإدالء ب�صوته يقرها رئي�س اللجنة العليا للإ�شراف العام على
�سالمة انتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب.
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ب) بعد انتهاء عملية الفرز يحرر مح�ضر بذلك ،وي�شتمل على عدد الأ�صوات التي �أُدلي
بها ،وعدد الأ�صوات ال�صحيحة والباطلة ،والأ�صوات التي ح�صل عليها كل مر�شح في
الدائرة االنتخابية ،وقرارات اللجنة ،ويوقع مح�ضر الفرز من رئي�س اللجنة و�أمين ال�سر
بها ،ويو�ضع المح�ضر وبطاقات �إبداء الر�أي ،وك�شف ببيانات جميع من �أدلوا ب�أ�صواتهم
في مظروف محكم الغلق.
ج) ير�سل المظروف الم�شار �إليه وكذلك ن�سخة من محتواه عن طريق الفاك�س على الفور،
�إلى اللجنة العليا للإ�شراف العام على �سالمة انتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب.
د) يحق لمن لم يدل ب�صوته في ال�سفارة �أو القن�صلية �أو البعثة الدبلوما�سية �أن يدلي
ب�صوته �أمام اللجنة المخت�صة في دائرته االنتخابية في حالة وجوده داخل المملكة يوم
االنتخاب.

المادة الثالثة

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

						
					
						
�صدر بتاريخ 6 :محـ ــرم 1436هـ
المـ ـ ــوافـ ـ ـ ــق� 30 :أكتوبر 2014م

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
رئي�س اللجنة العليا للإ�شراف العام
على �سالمة انتخاب �أع�ضاء مجل�س النواب
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف

قرار رقم ( )72ل�سنة 2014
ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي هيئة تنظيم االت�صاالت
�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف:
بعد االطالع على قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة
 ،2002وتعديالته ،وعلى الأخ�ص املادة ( )45منه،
وعلى قانون االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  2002وعلى الأخ�ص املادة
( )77منه،
وعلى القرار رقم ( )32ل�سنة  2012ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي هيئة تنظيم االت�صاالت �صفة
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي،
وا�ستناد ًا �إلى كتاب هيئة تنظيم االت�صاالت رقم  LAD 0914138امل�ؤرخ ،2014/10/2
وبنا ًء على عر�ض وكيل الوزارة ل�شئون العدل،

قرر الآتي:
املادة الأولى

ُيخول موظفو هيئة تنظيم االت�صاالت التالية �أ�سما�ؤهم� ،صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
للقيام ب�أعمال املراقبة والتفتي�ش و�ضبط اجلرائم التي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم باملخالفة
لأحكام قانون االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  2002والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا له ،وهم:
رئي�س جمل�س الإدارة .
 -1الدكتور حممد �أحمد العامر
املدير العام.
 -2ال�سيد حممد حمد بو ب�شيت
مدير املوارد الب�شرية واملالية.
 -3ال�سيد في�صل علي اجلالهمة
مدير �شبكات البنية التحتية.
 -4ال�سيد عادل ال�شويخ
مدير �إدارة التقنيات والعمليات.
 -5ال�سيد حممد عبداهلل النعيمي
مدير ال�شئون القانونية.
 -6ال�سيد �أحمد عبداهلل العب�سي
م�شرف ال�شئون التقنية.
 -7ال�سيد عنرب فا�ضل مبارك
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 -8ال�سيد �شادي �أحمد الو�سوا�سي
 -9ال�سيد غازي عادل احل�سيني
 - 10ال�سيد �أحمد ناجي حممد �أمني
 -11الدكتور جني بيري �سا�سرين
 -12ال�سيد ح�سن كرمي �صليبيخ
 -13ال�شيخ خالد بن دعيج �آل خليفة
 -14ال�سيد �سعدون مهنا البوعينني
 -15ال�سيد عي�سى يا�سر احلدي
 -16ال�سيد حممد يو�سف �آل بن علي
 -17ال�سيد في�صل خليفة اجلودر
 -18ال�سيد عبدالرحمن نا�صر ال�سويدي

مدير ال�شئون املالية.
م�سئول ال�شئون القانونية.
م�سئول ال�شئون القانونية.
القائم ب�أعمال مدير �إدارة ال�شئون القانونية.
مهند�س ات�صاالت.
مدير �إدارة الأمن ال�سيرباين.
مدير الأمن ال�سيرباين.
مهند�س ات�صاالت.
مدير �إدارة ال�سوق واملناف�سة.
م�سئول ال�شئون القانونية.
مدير الت�سويق واملناف�سة.

املادة الثانية
ُيلغى القرار رقم ( )32ل�سنة  2013ب�ش�أن تخويل بع�ض موظفي هيئة تنظيم االت�صاالت �صفة
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.

املادة الثالثة
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

					
�صدر بتاريخ 25 :ذي احلجة 1435هـ
امل ـ ــواف ـ ـ ـ ــق� 19 :أكـتـوبـ ـ ـ ـ ــر 2014م

وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
خالد بن علي بن عبداهلل �آل خليفة

العدد - 3182 :الخميس  6نوفمبر 2014

قرار ا�ستمالك رقم ( )170ل�سنة 2014
�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بنا ًء على ال�صالحيات املخولة لها مبوجب
القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة فقد قررت ا�ستمالك
جزء من ملك ال�سيد /قا�سم حممد بهزاد ،الكائن يف ال�سوق ،امل�سجل باملقدمة رقم ،2002/8437
عقار رقم  ،03140351وذلك من �أجل املحافظة على حرم �شارع عام ال�شيخ عبداهلل ح�سب طلب
وزارة الأ�شغال  -الطرق.
وعم ًال ب�أحكام القانون امل�شار �إليه يعترب هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى املالك
مراجعة وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين �إدارة اال�ستمالك والتعوي�ض على الرقم
 17221379لالطالع على كافة التفا�صيل املتعلقة باملو�ضوع.

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

قرار ا�ستمالك رقم ( )171ل�سنة 2014
�إن وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين بنا ًء على ال�صالحيات املخولة لها مبوجب
القانون رقم ( )39ل�سنة  2009ب�ش�أن ا�ستمالك العقارات للمنفعة العامة فقد قررت ا�ستمالك
جزء من ملك ال�سادة /ورثة ال�شيخ علي بن عبداهلل �آل خليفة ،الكائن يف كرنة ،امل�سجل باملقدمة
رقم  ،2007/14924عقار رقم  ،04021502وذلك من �أجل م�شاريع الطرق ح�سب طلب وزارة
الأ�شغال  -الطرق.
وعم ًال ب�أحكام القانون امل�شار �إليه يعترب هذا الإعالن �إ�شعار ًا ر�سمي ًا للمالك وعلى املالك
مراجعة وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين �إدارة اال�ستمالك والتعوي�ض على الرقم
 17221379لالطالع على كافة التفا�صيل املتعلقة باملو�ضوع.

وزير �شئون البلديات والتخطيط العمراين
د .جمعة بن �أحمد الكعبي
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م�صرف البحرين املركزي

قرار رقم ( )36ل�سنة 2014
ب�ش�أن �إلغاء الرتخي�ص املمنوح
للمكتب التمثيلي المريكان اك�سرب�س انرتنا�شيونال انكوربوري�شن
حمافظ م�صرف البحرين املركزي:
بعد االطالع على قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون رقم
( )64ل�سنة ،2006
وعلى الإخطار املر�سل من م�صرف البحرين املركز مل�ست�شاري �أمريكان اك�سرب�س �إنرتنا�شيونال
انكوربوري�شن بتاريخ � 27أكتوبر  2014ب�ش�أن �إلغاء الرتخي�ص املمنوح للمكتب التمثيلي،
وبنا ًء على توجيه مدير �إدارة الرتاخي�ص وال�سيا�سات،

قرر الآتي:
مادة ()1
ُيلغى الرتخي�ص املمنوح للمكتب التمثيلي لأمريكان اك�سرب�س �إنرتنا�شيونال انكوربوري�شن
بتاريخ  1يناير 1980وامل�سجل يف ال�سجل التجاري حتت رقم .10199

مادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

							
�صدر بتاريخ 6 :حمرم 1436هـ
امل ـ ـ ــواف ـ ـ ــق� 30 :أكتوبر 2014م

حمافظ م�صرف البحرين املركزي
ر�شيد حممد املعراج
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وزارة ال�صناعة والتجارة
مركز البحرين للم�ستثمرين
�إعالن رقم ( )528ل�سنة 2014
ب�ش�أن حتويل من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه ال�شيخ حمد
بن خالد �آل خليفة �صاحب امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماة (مقاوالت زخارف الدار) ،والتي متار�س
ن�شاط مقاوالت النق�ش والزخرفة (درجة ثالثة) ،امل�سجلة مبوجب القيد رقم  ،84615طالب ًا
حتويل ال�شكل القانوين للم�ؤ�س�سة �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،لت�صبح حتت اال�سم التجاري
�شركة (�إت�ش كي �إت�ش للمقاوالت �ش�.ش.و) ،بر�أ�سمال مقداره خم�سون �ألف ( )50,000دينار
بحريني ،مملوكة لل�شيخ حمد بن خالد �آل خليفة.
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور خالل مدة �أق�صاها خم�سة
ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )529ل�سنة 2014
ب�ش�أن حتويل من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه ال�شيخة
منرية بنت خالد �آل خليفة �صاحبة امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماة (�إم كي للت�شييد) والتي متار�س
ن�شاط مقاوالت بناء (درجة ثالثة) ،امل�سجلة مبوجب القيد رقم  85428طالبة حتويل ال�شكل
القانوين للم�ؤ�س�سة �إلى �شركة ال�شخ�ص الواحد ،لت�صبح حتت اال�سم جتاري �شركة (�إم كي
للت�شييد �ش�.ش.و) وبر�أ�سمال مقداره خم�سون �ألف ( )50,000دينار بحريني ،مملوكة لل�شيخة
منرية بنت خالد �آل خليفة.
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور خالل مدة �أق�صاها خم�سة
ع�شر يوم عمل من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم ( )530ل�سنة 2014
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة (فليانو لل�ستائر �ش�.ش.و)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب�أنه قد تقدمت �إليه �شركة ال�شخ�ص الواحد امل�سماة (فليانو
لل�ستائر �ش�.ش.و) ملالكهاعبداهلل حممد علي عبداهلل مرهون ،امل�سجلة مبوجب القيد رقم
 ،1 -78131طالبة �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفيتها و�شطبها من ال�سجل التجاري ،وفق ًا لأحكام
قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون ( )21ل�سنة .2001
فعلي كل من لدية اعرتا�ض التقدم �إلى املركز املذكور خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )531ل�سنة 2014
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة (ال�سنيني للمقاوالت ذ.م.م)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين ب�أنه قد تقدمت �إليه ال�شركة ذات امل�سئولية املحدودة امل�سماة
(ال�سنيني للمقاوالت ذ.م.م) ،امل�سجلة مبوجب القيد رقم  ،1 -79823طالبة �إ�شهار انتهاء
�أعمال ت�صفيتها و�شطبها من ال�سجل التجاري ،وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر
باملر�سوم بقانون ( )21ل�سنة .2001
فعلي كل من لدية اعرتا�ض التقدم به �إلى املركز املذكور خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )532ل�سنة 2014
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية �شركة
(حممد ح�سن عي�سى �إبراهيم للمقاوالت �ش�.ش.و)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه �شركة
ال�شخ�ص الواحد امل�سماة (حممد ح�سن عي�سى �إبراهيم للمقاوالت �ش�.ش.و) ،وامل�سجلة مبوجب
القيد رقم  ،86661طالبة �إ�شهار نتهاء �أعمال ت�صفيتها ت�صفية اختيارية و�شطبها من ال�سجل
التجاري ،وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة
.2001
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى الإدارة املذكورة خالل مدة �أق�صاها خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
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�إعالن رقم ( )533ل�سنة 2014
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة (نيكي تليكوم ذ.م.م)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه �شركة
امل�ؤيد جيمربز لال�ست�شارات ،بالنيابة عن ال�شركة ذات امل�سئولية املحدودة امل�سماة (نيكي تليكوم
ذ.م.م) ،امل�سجلة مبوجب القيد رقم  ،88126طالبة �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية ال�شركة ت�صفية
اختيارية و�شطبها من ال�سجل التجاري ،وفقا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم
بقانون رقم ( )21ل�سنة .2001
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور خالل مدة �أق�صاها خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إعالن رقم ( )534ل�سنة 2014
ب�ش�أن حتويل الفرع الأول من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب ال�سادة/
كي لينك كون�سلتينغ نيابة عن ال�سيدة� /سكينه خليل �إبراهيم اخلال�ص مالكة امل�ؤ�س�سة الفردية
امل�سماة (ناري�س للمواد الغذائية) ،امل�سجلة مبوجب القيد رقم  ،76010طالبني حتويل ال�شكل
القانوين للفرع الأول من امل�ؤ�س�سة (الفرع رقم  )1والذي تزا َول فيه الأن�شطة التالية :ا�سترياد
وت�صدير وبيع املواد الغذائية وامل�شروبات ماعدا امل�شروبات الكحولية .بيع التبغ ومنتجاته وذات
العالقة .بيع املنظفات واملطهرات املنزلية� .إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة وبر�أ�سمال مقداره
ع�شرون �ألف ( )20,000دينار بحريني ،وب�إدخال ال�سيد� /أن�س جيتيان كاندي ،الهندي اجلن�سية
حامل البطاقة ال�سكانية رقم � 770523722شريك ًا يف ال�شركة.
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات
ربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
امل�ؤ ِّيدة وامل ِّ

�إعالن رقم ( )535ل�سنة2014
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة (ثري �سيز ذ.م.م)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه �شركة ثري
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�سيز ذ.م.م ،نيابة عن ال�شركة ذات امل�سئولية املحدودة امل�سماة (فيدي�سا ذ.م.م) ،امل�سجلة
مبوجب القيد رقم  ،71426والتي تزاول ن�شاط ت�صميم وتطوير و�صيانة برامج الكمبيوتر
وا�ست�شارات يف جمال �أجهزة وبرامج الكمبيوتر وم�ست�شارو �إدارة و�إدارة �أعمال  ،طالبة ت�صفية
ال�شركة ت�صفية اختيارية.
بهذا يعلن امل�صفي �أن �سلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفق ًا لن�ص املادة ( )325من قانون
ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001وعم ًال بن�ص املادة ()335
من قانون ال�شركات يدعو امل�صفي جميع دائني ال�شركة �إلى تقدمي مطالباتهم �إليه ،مدعومة
بامل�ستندات الالزمة ،خالل  15يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ،وذلك على العنوان التايل:
�شركة ثري �سيز ذ.م.م.
رقم االت�صال17295455 :
املنامة – مملكة البحرين

اعالن رقم ( )536ل�سنة2014
ب�ش�أن �إ�شهار انتهاء �أعمال ت�صفية
�شركة (النور الذهبي للمقاوالت �ش�.ش.و)

يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدمت �إليه �شركة
ال�شخ�ص الواحد امل�سماة (النور الذهبي للمقاوالت �ش�.ش.و) ملالكها علي �أحمد علي املهري،
امل�سجلة مبوجب القيد رقم  ، 59332والتي تزاول ن�شاط تركيب مبان جاهزة ومقاوالت �صيانة
املباين (درجة ثالثة) ومقاوالت ر�صف الطرق وال�شوارع وال�ساحات ،طالبة ت�صفيتها ت�صفية
اختيارية.
بهذا يعلن امل�صفي �أن �سلطة جمل�س الإدارة قد انتهت وفق ًا لن�ص املادة ( )325من قانون
ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  ،2001وعم ًال بن�ص املادة ()335
من قانون ال�شركات يدعو امل�صفي جميع دائني ال�شركة �إلى تقدمي مطالباتهم �إليه ،مدعومة
بامل�ستندات الالزمة ،خالل  15يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن ،وذلك على العنوان التايل:
ال�سيد /علي �أحمد املهري
رقم االت�صال34111135 :
املنامة – مملكة البحرين
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اعالن رقم ( )537ل�سنة 2014
ب�ش�أن حتويل م�ؤ�س�سة فردية الى �شركة ال�شخ�ص الواحد
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم اليه ال�سيد/
حممد عبداهلل �صالح النهام �صاحب امل�ؤ�س�سة الفردية امل�سماة (ماك�س بوينت) ،امل�سجلة مبوجب
القيد رقم  ،90702طالب ًا حتويل ال�شكل القانوين للم�ؤ�س�سة املذكورة من م�ؤ�س�سة فردية الى �شركة
ال�شخ�ص الواحد ،بر�أ�سمال مقداره ( )50.000خم�سون الف دينار بحريني ،ل�صبح بذلك حتت
ا�سم جتاري (�شركة ماك�س بوينت �ش�.ش.و) مملوكة لل�سيد /حممد عبداهلل �صالح النهام.
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى املركز املذكور م�شفوع ًا بامل�ستندات
ربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
امل�ؤ ِّيدة وامل ِّ

�إعالن رقم ( )538ل�سنة 2014
ب�ش�أن حتويل فرع من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة
يعلن مركز البحرين للم�ستثمرين بوزارة ال�صناعة والتجارة ب�أنه قد تقدم �إليه مكتب
ال�سادة /بي كي اف بحرين نيابة عن ال�سيد /حممد �شريف خان نيازي املالك ل�سوبر نيازي
�سكراب (م�ؤ�س�سة فردية) امل�سجلة مبوجب القيد رقم  76947-1والتي يزاول من خاللها ن�شاط
بيع خردة املعادن (�سكراب) طالبني حتويل ال�شكل القانوين للفرع املذكور من م�ؤ�س�سة فردية
�إلى �شركة ذات م�سئولية حمدودة بر�أ�سمال قدره  20.000دينار ،وذلك ب�إدخال كل من ال�سادة
التالية �أ�سمائهم ك�شركاء معه:
 -1حممد ارفان اكرم (باك�ستاين اجلن�سية)
 -2اهت�شم ار�شد (باك�ستاين اجلن�سية)
 -3حممد �شاباز حممد �شهزاد (باك�ستاين اجلن�سية)
فعلى كل من لديه اعرتا�ض التقدم باعرتا�ضه �إلى مركز البحرين للم�ستثمرين م�شفوع ًا
بامل�ستندات امل�ؤ ِّيدة وامل ِّربرة لالعرتا�ض خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن.
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ملخ�ص عقد
�شركة �أزياء مي�سم
�شركة ال�شخ�ص الواحد
ا�سم ال�شركة� :أزياء مي�سم
رقم القيد35560 :
تاريخ الت�أ�سي�س1996/5/11 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 50.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة :مبنى  1806طريق  132و�سط املنامة جممع 301
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1خديجة علي حممد الدرازي (بحرينية اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )500قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )50000الن�سبة ()%100
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
(بحرينية اجلن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -1خديجة علي حممد الدرازي
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
Director
(بحرينية اجلن�سية)
 -1خديجة علي حممد الدرازي
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ملخ�ص عقد
�شركة م�صنع بلجيك لالملنيوم ت�ضامن
لأ�صحابها كل من داود وحممد وعلي عبا�س بلجيك
ت�ضامن
ا�سم ال�شركة� :شركة م�صنع بلجيك لالملنيوم ت�ضامن لأ�صحابها كل من داود وحممد وعلي
عبا�س بلجيك.

رقم القيد35800 :
تاريخ الت�أ�سي�س1996/7/7 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�سترياد وت�صدير وبيع �أخ�شاب حديد فوالذ واملنيوم و�صناعة الأبواب والنوافذ
واخلزائن ونحوها من الأملنيوم.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 30.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة :مبنى  411طريق  318ال�سلمانية املنامة جممع 309
هاتف39649000 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني اجلن�سية)
 -1داود عبا�س باقر بلجيك
عدداحل�ص�ص( )100قيمةاحل�صة(� )100إجمايلاحل�ص�ص( )10000الن�سبة()%33.3330
(بحريني اجلن�سية)
 -2علي عبا�س باقر بلجيك
عدداحل�ص�ص( )100قيمةاحل�صة(� )100إجمايلاحل�ص�ص( )10000الن�سبة()%33.3330
(بحريني اجلن�سية)
 -3حممد عبا�س باقر بلجيك
عدداحل�ص�ص( )100قيمةاحل�صة(� )100إجمايلاحل�ص�ص( )10000الن�سبة()%33.3330
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
 -1داود عبا�س باقر بلجيك
م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -2علي عبا�س باقر بلجيك (بحريني اجلن�سية)
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
 -3حممد عبا�س باقر بلجيك
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
�شريك ومدير عام
(بحريني اجلن�سية)
 -1داود عبا�س باقر بلجيك
�شريك ومدير
 -2حممد عبا�س باقر بلجيك (بحريني اجلن�سية)
�شريك ونائب املدير العام
(بحريني اجلن�سية)
 -3علي عبا�س باقر بلجيك
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ملخ�ص عقد
�شركة معهد ترينينج بال�س ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة معهد ترينينج بال�س ذ.م.م
رقم القيد48447 :
تاريخ الت�أ�سي�س2002/4/7 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :مراكز ومعاهد التدريب والإداري والتجاري.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 30.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  101مبنى  103طريق  1802احلورة ،املنامة جممع 318
فاك�س� -17534949 :ص.ب1180 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1عبدالرحمن عبداهلل �آخوند العو�ضي (بحريني اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )60قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )6000الن�سبة ()%20
 -2عبداجلليل عبداهلل �آخوند العو�ضي (بحريني اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )240قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )24000الن�سبة ()%80
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
 -1عبدالرحمن عبداهلل �آخوند العو�ضي (بحريني اجلن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -2عبداجلليل عبداهلل اخوند العو�ضي (بحريني اجلن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
(بحريني اجلن�سية)
 -1عبداجلليل عبداهلل اخوند العو�ضي
 -2عبدالرحمن عبداهلل �آخوند العو�ضي (بحريني اجلن�سية)
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ملخ�ص عقد
�شركة جنمة الدار للمقاوالت ت�ضامن
ل�صحابيها �إبراهيم حممد �إبراهيم علي هرونة وال�سيدة فاطمة علي �أحمد علي
ت�ضامن

ا�سم ال�شركة :جنمة الدار للمقاوالت ت�ضامن
رقم القيد79119 :
تاريخ الت�أ�سي�س2011/10/5 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :مقاوالت بناء درجة ثالثة.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  11مبنى  145طريق  365و�سط املنامة جممع 307
هاتف36609056 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني اجلن�سية)
� -1إبراهيم حممد �إبراهيم هرونة
عدد احل�ص�ص ( )120قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )12000الن�سبة ()%60
(بحرينية اجلن�سية)
 -2فاطمة علي �أحمد علي
عدد احل�ص�ص ( )80قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )8000الن�سبة ()%40
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
(بحريني اجلن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
� -1إبراهيم حممد �إبراهيم هرونة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
Director
(بحريني اجلن�سية)
� -1إبراهيم حممد �إبراهيم هرونة
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ملخ�ص عقد
�شركة اج جي كتور ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة اج جي كتور ذ.م.م
رقم القيد85707 :
تاريخ الت�أ�سي�س2013/5/29 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :خياطة ن�سائية (�صغرية) وا�سترياد وت�صدير وبيع املالب�س اجلاهزة وا�سترياد
وت�صدير وبيع املنتجات اجللدية مبا يف ذلك الأحذية وال�شنط اليدوية وا�سترياد وت�صدير وبيع
ال�سبحات وامل�صوغات الف�ضية واالك�س�سوارات وخياطة تطريز.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة :مبنى  327طريق  208احلد جممع 102
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
 -1جواهر خالد �إبراهيم العمادي (بحرينية اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )100قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )10000الن�سبة ()%50
 -2ح�صة عبداهلل حممد جناحي (بحرينية اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )100قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )10000الن�سبة ()%50
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
(بحرينية اجلن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -1جواهر خالد �إبراهيم العمادي
(بحرينية اجلن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
 -2ح�صة عبداهلل حممد جناحي
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
(بحرينية اجلن�سية)
 -1ح�صة عبداهلل حممد جناحي
(بحرينية اجلن�سية)
 -2جواهر خالد �إبراهيم العمادي
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ملخ�ص عقد
�شركة جا�سم اير�سكيب ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة :جا�سم اير�سكيب ذ.م.م
رقم القيد88245 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/1/23 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :تركيب معدات و�سائل الري و�صيانتها (كبرية) ومقاوالت تن�سيق وجتميل
احلدائق (درجة ثالثة) و�أجهزة ملعاجلة وحتلية املياه (متو�سطة احلجم) وا�سترياد وت�صدير
وبيع مواد البناء ومقاوالت بناء درجة ثالثة وا�سترياد وت�صدير وبيع �أدوات الزراعة والدواجن
واحليوان ولوازمها.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 100.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  10مبنى  1634طريق  85جنو�سان جممع 504
هاتف34181111 ،17124578 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
(بحريني اجلن�سية)
 -1حممد نبيل جا�سم ال�صايغ
عدد احل�ص�ص ( )200قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )2000الن�سبة ()%20
 -2جا�سم للتجارة واخلدمات الزراعية �ش�.ش.و (بحرينية اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )800قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )80000الن�سبة ()%80
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
 -1حممد نبيل جا�سم ال�صايغ
م�ستوى التوقيع (منفرد)
(بحريني اجلن�سية)
 -2نبيل جا�سم حممد ال�صايغ
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
(بحريني اجلن�سية)
 -1نبيل جا�سم حممد ال�صايغ
(بحريني اجلن�سية)
 -2حممد نبيل جا�سم ال�صايغ
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ملخ�ص عقد
�شركة هيد الين خلدمات الطباعة ذ.م.م
�شركة ذات م�سئولية حمدودة
ا�سم ال�شركة� :شركة هيد الين خلدمات الطباعة ذ.م.م
رقم القيد91251 :
تاريخ الت�أ�سي�س2014/10/9 :
تاريخ بدء ال�سنة املالية :الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�سنة املالية :احلادي والثالثون من دي�سمرب من كل عام.
�أغرا�ض ال�شركة :ا�سترياد ت�صدير وبيع مواد الطباعة والقرطا�سية.
ر�أ�سمال ال�شركة :النقدي 20.000 :دينار العيني- :
عنوان ال�شركة� :شقة  108مبنى  743طريق � 831سناب�س جممع 408
هاتف17231303 :
ال�شركاء ون�سبة م�ساهمتهم:
NOUFEL VALIYA KANDATHIL -1
(هندي اجلن�سية)
عدد احل�ص�ص ( )98قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )9800الن�سبة ()%49
(بحرينية اجلن�سية)
 -2ن�سيمة مهدي �أحمد الغامني
عدد احل�ص�ص ( )102قيمة احل�صة (� )100إجمايل احل�ص�ص ( )10200الن�سبة ()%51
جمموع ن�سبة امللكية ()%100
املخولون بالتوقيع:
( NOUFEL VALIYA KANDATHIL -1هندي اجلن�سية) م�ستوى التوقيع (منفرد)
�أع�ضاء جمل�س الإدارة:
Director
( NOUFEL VALIYA KANDATHIL -1هندي اجلن�سية)
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�إعالنات �إدارة �أموال القا�صرين
�إعالن 2014/248

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى را�شد �أحمد علي النعيمي من �سكنة الرفاع
ال�شرقي ويحمل رقم �سكاني � ،590120123أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في٢٠١٤/١٠/٢٠ :م
�إعالن 2014/282

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى عبداهلل علي ح�سن م�شخ�ص من �سكنة مدينة
حمد ويحمل رقم �سكاني � ،590055496أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا
كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية
وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا
للمتوفى المذكور ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين

حرر في2014/١٠/٢٠ :م

�إعالن 2014/277

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى �سامي �أحمد علي �شاهين المناعي من �سكنة عراد
ويحمل رقم �سكاني � ،571103081أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى المذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر في2014/١٠/٢٠ :م
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�إعالن 2014/275
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى ح�سين علي جا�سم الخاجة من �سكنة �سار ،ويحمل
رقم �سكاني � ،720701198أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى الإدارة
خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها �سوف ال تقبل
الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى المذكور ،عليه
�إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر في2014/١٠/٢٠ :م

�إعالن 2014/272
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفاة منيرة خالد عبداللطيف ال�شيخ �صالح من
�سكنة الب�سيتين وتحمل رقم �سكاني � ،660204088أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركتها ،عليه �أن
يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة
الر�سمية وبعدها �سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون
مدين ًا للمتوفاة المذكورة ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر في2014/١٠/٢٠ :م

�إعالن 2014/273
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى محمد مثنى �أحمد العوجري من �سكنة الب�سيتين
ويحمل رقم �سكاني � ،580150640أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركتها ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا
�إلى الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها
�سوف ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفاة
المذكورة ،عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر في2014/١٠/٢٠ :م
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�إعالن 2014/192
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى ح�سين عبدال�شهيد علي العلي من �سكنة بالد القديم
ويحمل رقم �سكاني � ،860703983أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى المذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر في2014/١٠/٢٠ :م

�إعالن 2014/245
نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى محمد �إبراهيم محمد ال�شبعان من �سكنة قاللي
ويحمل رقم �سكاني � ،640702120أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى المذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر في2014/١٠/٢٠ :م

�إعالن 2014/234

نعلن للعموم �أن كل من له طلب على المتوفى علي ح�سن علي عبداهلل �صالح من �سكنة البديع
ويحمل رقم �سكاني � ،550105921أو يدعي ب�إرث �أو دين في تركته ،عليه �أن يقدم طلب ًا كتابي ًا �إلى
الإدارة خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن في الجريدة الر�سمية وبعدها �سوف
ال تقبل الإدارة �أي ادعاء يقدم �إليها في هذا ال�ش�أن ،كما �أن الذي يكون مدين ًا للمتوفى المذكور،
عليه �إعالم الإدارة بدينه تمكين ًا ل�سداده و�إبراء لذمته منه ،ليعلم.

مدير �إدارة �أموال القا�صرين
حرر في2014/١٠/٢٠ :م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف
�إعالنات املحاكم
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 DIASرقمه ال�شخ�صي � ،710238991شقة  54مبنى  997طريق 3320
جممع  333املاحوز� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  3500/-دينار بالإ�ضافة �إلى الر�سوم
وامل�صروفات والفوائد و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة للمدعى عليها املذكور باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل عنها
جلل�سة يوم الثالثاء  2014/12/2موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 9/18701/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي� :سوبر فودرز ذ م م وكياله املحاميان علي العريبي وحميد املال .املدعى عليه :خالد
�أحمد عبداهلل البنعلي �صاحب برادات كويك ،مبنى  333طريق  411جممع � 704سلماباد� .صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  287/720دينار ًا بالإ�ضافة �إلى 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 الثالثاء  2014/12/2موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 9/17709/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :الهيئة العامة للت�أمني الأجتماعي متثلها املحاميتان �سو�سن املدفعي ونوال �أحمد .املدعى
عليه :حيدر �أحمد عبداهلل ال�صياد �صاحب م�ؤ�س�سة املعار�ض ال�سترياد املواد الغذائية ،مبنى
 381طريق  3610جممع � .376صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  4446/398دينار ًا بالإ�ضافة �إلى
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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 الأثنني  2014/12/1موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 9/10565/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :با�سمة �سيد عي�سى املرزوق وكيلتها املحامية نادية �إبراهيم اجلندي .املدعى عليه :حممد
مهدي �أحمد جا�سم اخليام ،فيال  1مبنى  248طريق  806جممع  608واديان� .صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  4250/-دينار ًا بالإ�ضافة �إلى 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 الثالثاء  2012/12/9موعد نظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية اخلام�سة
رقم الدعوى 3/2343/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم جعفر مكي ،بوا�سطة وكيلتها
املدعى عليه ،BILAL ISM :رقمه ال�شخ�صي � ،690597819شقة  25مبنى  2137طريق 1334
جممع � ،513صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  704/680دنانري 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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 1/2358/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة فيفا وكيلتها املحامية رمي خلف .املدعى عليه :ممتاز غالم ح�سني ج�ستي� ،شقة

37

38

العدد - 3182 :الخميس  6نوفمبر 2014

 12مبنى  20طريق  8جممع � ،704صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2496/745دينار ً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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 8/2184/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية رمي ح�سنني عبدالر�سول خلف .املدعى عليه:
حممد عبدالعزيز �صالح ال�صالح  ،630101795مبنى  43طريق  5جممع � 705صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  4145/160دينار ً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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 1/2215/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية� /سناء بوحمود بوا�سطة وكيلتها ،املدعى عليه:
هبة �صالح الدين حممد �أدري�س بالل ،رقمه ال�شخ�صي  ،841210900مبنى  1258طريق 1813
جممع � 1013صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  454/492دينار ً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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 4/2088/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم جعفر مكي .املدعى عليهBEAU :
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 ،GRAY MAGBANUAرقمه ال�شخ�صي � ،831227834شقة  206مبنى  18طريق  4101جممع
� ،341صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  433/919دينار ً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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
ر
قم الدعوى 6/2087/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم جعفر مكي .املدعى عليه :حممد
�شوقى م�صطفى حممد عطيه ،رقمه ال�شخ�صي � ،740742540شقة مبنى  21طريق  19جممع
� ،243صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  243/218دينار ً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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 1/12845/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة بتلكو البحرين ،وكيلها املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري املدعى
عليه ،LEI LI :رقمه ال�شخ�صي � ،860137880شقة  21مبنى  77طريق  318جممع � .321صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  836/044دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى الثامنة للمدعى عليه ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني 2015/3/2
لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 1/1632/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة فيفا البحرين ،وكيلها املحامي عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري .املدعى
عليه ،NUR ALAM MD. MD. SHOBHANMAL :رقمه ال�شخ�صي � ،790144131شقة 12
مبنى  100طريق  319جممع � .303صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  584/266دينار ًا مع الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى الثامنة للمدعى عليه ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني 2015/3/2
لنظر الدعوى ,ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/1199/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين ,وكيلتها املحامية نبيلة ال�سيد علوي ال�سيد جميد املاجد .املدعى
عليه،LASANTHA SISIRA DISSANAYAKA DISSANAYAKA MUDIYANSELAGE :
رقمه ال�شخ�صي � ،851133878شقة مبنى  1798طريق  4153جممع � .341صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  247/587دينار ًا مع الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى الثامنة للمدعى عليه ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني 2015/3/2
لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/4405/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية نبيلة املاجد ،بوا�سطة وكيلتها ،املدعى عليهcar :
 ،75915-2 time auto cosmeticsمبنى  2510طريق  2165جممع � .721صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  906/128دنانري 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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 6/4409/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليهMOHAMMED :
 ،IMRAN ARSHADرقمه ال�شخ�صي � ،840710216شقة  12مبنى  409طريق  2708جممع
� ،327صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  533/310دينار ً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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/1953/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية عبدالكرمي �صالح عبدالكرمي التويجري،
بوا�سطة وكيلتها ،املدعى عليه،ARNOLD DENNIE ABERNATHY ABERNATHY JR :
رقمه ال�شخ�صي � ،700844848شقة مبنى  1طريق اجلفري جممع � ،342صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  326/632دينار ً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
 2015/03/02لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/2118/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة بتلكو وكيلتها املحامية رمي خلف ،بوا�سطة وكيلتها ،املدعى عليه :فهد عبدالعزيز
عمر علي ،رقمه ال�شخ�صي � ،811212807شقة 11مبنى  433طريق  1513جممع � ،815صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  589/492دينار ً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
 2015/03/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 8/2072/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم جعفر مكي .املدعى عليهEZEL :
 ،OTERO LALUCESرقمه ال�شخ�صي � ،830543031شقة  34مبنى  32طريق  4201جممع
� ،342صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  779/680دينار ً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
 2015/03/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/2360/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة فيفا البحرين وكيلتها املحامية رمي خلف .املدعى عليه :علي حممد ميزا جعفر
مالك �سجل دويت بوتيك  ،2-75121مبنى 31ي �شارع  32جممع � ،1032صفة الدعوى :طلب
مبلغ قدره  2879/653دينار ً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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/2328/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية نبيلة ال�سيد علوي ال�سيد جميد املاجد .املدعى
عليه :ح�سني حمزة �أحمد مو�سى غلوم ،رقمه ال�شخ�صي � ،630103089شقة مبنى  4177طريق
 2857جممع � ،4177صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  858/410دينار ً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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 2/2335/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم �سبت .املدعى عليه :يو�سف �أحمد
عبداهلل يو�سف ،رقمه ال�شخ�صي  ،830207694مبنى  96طريق  208جممع � ،248صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  2649/746دينار ً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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/2340/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية زينب �إبراهيم جعفر مكي .املدعى عليهTIPU :
 ،SULTAN SAFAR SAFAR UDDINرقمه ال�شخ�صي  ،650565614مبنى  3315طريق 2151
جممع � ،321صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  505/130دنانري 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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 1/1193/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه MADHU
 ،MADHAVANرقمه ال�شخ�صي  ،650216504مبنى  203طريق  1204جممع � ،312صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  259/967دينار ً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
 2015/3/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 4/1197/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحامية نبيلة املاجد .املدعى عليه ROMMEL BAREJA
 ،MEDELOرقمه ال�شخ�صي  ،841038651مبنى  1699طريق  4555جممع � ،745صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  214/694دينار ً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
 2015/03/2لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/8888/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة بتلكو وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري ،بوا�سطة وكيله ،املدعى عليه :مائدة
امل�شاوي ول�صاحبها نايف �إبراهيم را�شد �آل خليفة ،رقمه ال�شخ�صي  ،780607368مبنى 988
طريق  1315جممع  913بوكوارة -الرفاع� ،صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  483.390دينار ً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
 2015/03/8لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/15439/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهاMUHAMMED :
 ،SHAFEEQ KANDATHUILرقمه ال�شخ�صي � ،851114792شقة  31مبنى  2689طريق
 1851جممع � ،318صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  267/627دينار ً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
 2015/03/8لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 4/15450/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهاRICHELLE :
 ،ACUNA AFINIDADرقمه ال�شخ�صي � ،780835530شقة  1مبنى  367طريق 1210جممع
� 310صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  258/900دينار ً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
 2015/03/8لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/15618/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهLOIDA :
 ،NACORDA BUDUANرقمه ال�شخ�صي � ،690125658شقة  24مبنى  350طريق 3709جممع
� .337صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  200/562دينار 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
 2015/03/8لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 5/15794/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيله املحامي عبدالكرمي التويجري بوا�سطة وكيله ،املدعى عليه
 ،RIZZY CASELYN BICO GERONIMOرقمه ال�شخ�صي  ،880319984مبنى  187طريق
 2608جممع � ،326صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  70.197دينار ً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
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 2015/3/8لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 5/16413/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليهLorna :
 ،Manimpim Uniformeرقمه ال�شخ�صي  ،821242504مبنى  1386طريق  3431جممع ،334
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  66/447دينار ً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
 2015/03/8لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 4/16498/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليها :احلوراء علي
ح�سني عبداهلل العمران ،رقمها ال�شخ�صي � ،890414793شقة 2مبنى  7114طريق  717جممع
� 807صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  301/663دينار 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
الإثنني  2015/3/8لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/221/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري .املدعى عليه :طارق نادر
علي اكرب ح�سن ،رقمه ال�شخ�صي  ،880202068مبنى  1009طريق 3638جممع � ،736صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  239/348دينار ً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
 2015/3/8لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 3/4943/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلتها املحاميه دعاء ال م�ساعد .املدعى عليه :غازي ح�سني حمد،
رقمه ال�شخ�صي � ،801086450شقة  32مبنى  2124طريق  1972جممع � ،304صفة الدعوى:
طلب مبلغ قدره  300/510دينار 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
 2015/3/8لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 9/8940/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :البنك الأهلي املتحد وكيله املحامي عي�سى �إبراهيم حممد ،بوا�سطة وكيله ،املدعى عليه
موثونا �أكرب ريثينام ،رقمه ال�شخ�صي  ،800135010فيال  498طريق  2105جممع � ،321صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره  2038/450دينار ً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
الثالثاء  2015/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 4/14486/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :بنك الأهلي املتحد وكيلتها املحامية عي�سى �إبراهيم حممد �سلمان .املدعى عليهKANDI :
 ،YOONUS KARIMBANرقمه ال�شخ�صي � ،800333071شقة  42منزل  59طريق 2901
مدينة حمد � ،329صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1075/525دينار ً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
الثالثاء  2015/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 6/14521/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة :البنك الأهلي املتحد وكيلتها املحامية عي�سى �إبراهيم حممد �سلمان ،بوا�سطة وكيلتها
املدعى عليه ،THUSHARA SANJEEWA THOTAWATTE :رقمه ال�شخ�صي ،720834970
�شقة  43منزل  318طريق  4205مدينة املنامة – � ،342صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره 939/554
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
الثالثاء  2015/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 5/14527/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة :بنك الأهلي املتحد وكيلتها املحامية عي�سى �إبراهيم حممد �سلمان .املدعى عليه:
 ،AROKIA FRANKLINE KULANDAISAMYرقمه ال�شخ�صي � ،810337339شقة  7منزل
 41طريق  45جممع � ،553صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1608/366دنانري 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
الثالثاء  2015/03/3لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 3/14092/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي� :سيتي بنك وكيله املحامي يو�سف زين العابدين .املدعى عليه� :أنور علي عبدالعال ،رقمه
ال�شخ�صي � ،650121643شقة  34مبنى  903طريق  3316جممع � ،333صفة الدعوى طلب مبلغ
قدره  2765/887دينار ً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
الثالثاء  2015/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 5/5699/2012/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي الأول :كافندرا رتناويرا ،املدعية الثانية� :سمر �صالح علي ،رقمها ال�شخ�صي 690111975
(بحرينية اجلن�سية) ،مبنى  110طريق  707جممع  407ط�شان .املدعى عليها� :شركة البحرين
الوطنية للت�أمني ،جمهولة العنوان� .صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  4500/-دينار 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
الثالثاء  2015/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 1/11064/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة تكافل الدولية وكيلتها املحامية لولوة العو�ضي .املدعى عليها� :أمينة حممد
يو�سف �إبراهيم ،رقمها ال�شخ�صي  ،680060880منزل  404طريق  706مدينة حمد – الدوار
الرابع �صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  1166/350دينار ً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
الثالثاء  2015/03/3لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 7/1075/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :ستاندرد ت�شارترد بنك وكيلتها املحامية ح�سان علي �أحمد املحرقي .املدعى
عليه ،KHALEELULLAH KALEEMULLAH SHARIFF SHARIFF :رقمه ال�شخ�صي
� ،700301607شقة مبنى � 1099شارع  4536جممع � ،745صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره
 3335/367دينار ً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
الثالثاء  2015/3/3لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
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رقم الدعوى 9/814/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة امريكان اك�سرب�س وكيلتها املحامية جميلة علي �سلمان �أحمد .املدعى عليه� :أحمد
يو�سف �أحمد املدين ،رقمه ال�شخ�صي  ،720604800منزل � 3شارع ال�شيخ خالد جممع .907
�صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2468/829دينار ً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
الثالثاء  2015/03/3لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 1/1114/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعيــة :بنك الأهلي املتحد وكيلتها املحامية عي�سى �إبراهيم حممد �سلمان .املدعى عليه:
 ،RAJESH GOPINATH CHALKEرقمه ال�شخ�صي  ،751226963منزل � 537شارع قا�سم
املهزع جممع � ،302صفة الدعوى :طلب مبلغ قدره  2214/187دينار ً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
الثالثاء  2015/03/3لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�سابعة
رقم الدعوى 2/10595/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :جمموعة امل�ؤيد وكيلها املحامي عبداجلليل اخلنيزي .املدعى عليهCLITIUS NAVIS :
� ،MICHEALشقة  32مبنى � 937شارع  3620ال�سيف � .436صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى
عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  1948/930دينار ًا مع �إلزامه بالفائدة القانونية بواقع  %9من
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مع �إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/24لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
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رقم الدعوى 9/7389/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة اململكة للإ�سفلت وكيلها املحامي عبداهلل �سهوان .املدعى عليهما -1 :مدر�سة
ال�سنابل اخلا�صة ،مبنى  2614طريق  7170جممع  571اجلنبية -2 .ال�سيدة ردينه العلوي،
مبنى  2614طريق  1817جممع � 518شارع النخيل  -باربار� .صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام
املدعى عليهما ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ ًا قدره  2500/-دينار مع �إلزامه بالفوائد القانونية بواقع
 %10من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صروفات مقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأحد  2014/11/23لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 2/617/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :مريزا �أحمد علي وكيلته املحامية نوال عبداهلل من�صور .املدعى عليه :خالد �سلمان
جمعة علي ،منزل  491طريق  2514جدحف�ص � .425صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى عليه
ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ ًا قدره  1045/-دينار ًا مع �إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/24لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 6/6172/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :نقليات البوري وكيلها املحامي عبداهلل حممد الفردان .املدعى عليه الثاينA.C :
� ،JACOB CHAKKOشقة  21مبنى � 1033شارع  80جدحف�ص � .425صفة الدعوى :احلكم
ب�إلزام املدعى عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ ًا قدره  4125/625دينار ًا
مع �إلزامه بالفائدة القانونية بواقع  %7من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مع �إلزامه
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم

51

52

العدد - 3182 :الخميس  6نوفمبر 2014

الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 4/02169/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة الوطن لل�صحافة والن�شر وكيله املحامي يو�سف الها�شمي .املدعى عليها� :شركة
امو�شن ميديا اندفريتايزجن ،بنايه � 2551شقة � 14شارع  1104جممع � .711صفة الدعوى:
 -1احلكم ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤديا للمدعية مبلغ ًا قدره  336/800دينار ًا بالإ�ضافة الى
الفوائد القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد و�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/19لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 3/5128/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :عبداجلليل جمعه اخلنيزي ،مكتب  12عمارة � 143شارع  303املنامة .املدعى عليه:
� ،JOAN RUBY SABANDIJA MACALMAشقة  21مبنى � 1227شارع  2113الق�ضيبية .321
�صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ ًا قدره  560دينار ًا بالإ�ضافة
الى الفوائد القانونية بواقع  %9و�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
اخلمي�س 2014/11/20م لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 9/17839/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :م�ؤ�س�سة دملون لت�أجري معدات البناء وكيله املحامي ح�سن علي �إ�سماعيل .املدعى عليه:
� ،VARUGHESE KOVELIL CHANDYشقة  203بناية  1770طريق  231جممع  302املنامة،
�صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  223/210دينار ًا مع
�إلزامه بالفوائد القانونية بواقع  %7من تاريخ اال�ستحقاق مع �إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
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�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
اخلمي�س  2014/11/20لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 8/18675/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلته املحامية زينب �إبراهيم .املدعى عليهANACLETO :
 ،CANILANG ROSARIOمبنى � 149شقة� 4شارع  42جممع  742العايل� .صفة الدعوى:
احلكم ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعة مبلغ ًا قدره  144/427دينار ًا مع �إلزامه بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2014/11/18لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 5/08108/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة ايكوانك�س الكرتونك�س وكيله املحامي علي عياد .املدعى عليهGIL DILAPDILAP :
� ،JIMENEZشقة  20مبنى � 2299شارع  85جممع  43055البديع� .صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام
املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  196/200دينار ًا مع �إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
اخلمي�س  2014/11/20لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 9/8638/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :بتول جمعة �سلمان احلاوي وكيله ح�سني جمعة عبداحل�سني .املدعى عليهABDUL :
� ،WAHAB LATE ABDUL JABBARسجن جو املركزي� ،صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى
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عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  500/-دينار مع �إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
اخلمي�س  2014/11/20لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 5/08707/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة بتلكو وكيله املحامي ح�سن عبا�س .املدعى عليها :م�ؤ�س�سة املح�صول� ،شقة 24
مبنى  9طريق  2001املنامة � .320صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية
مبلغ ًا قدره  778/995دينار ًا مع �إلزامها بالفائدة القانونية بواقع  %10من تاريخ املديونية وحتى
ال�سداد التام مع �إلزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2014/11/18لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 9/17193/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة زين البحرين وكيلته املحامية �سناء بوحمود .املدعى عليهGEOFF REY :
 ،EDWARD EDWARD HALLمبنى  1طريق  382جممع � .342صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام
املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  266/850دينار ًا مع �إلزامه بالفائدة القانونية بواقع
 %10من تاريخ املديونية وحتى ال�سداد التام مع �إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الثالثاء  2014/11/18لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 9/18439/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :م�ؤ�س�سة دملون لتاجري معدات البناء وكيله املحامي ح�سن علي �إ�سماعيل .املدعى عليه:
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 ،MOHAMMED MANIK ABU ABU TAHERواديان  608مبنى  12جممع  262طريق .1
�صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  685/100دينار ًا مع
�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
اخلمي�س  2014/11/20لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 8/838/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة الوطن لل�صحافة والن�شر وكيله املحامي ال�سيد يو�سف الها�شمي .املدعى عليه:
م�ست�شفى جراحات امل�سالك البولية� ،شقة  939طريق  3220جممع  332املنامة� .صفة الدعوى:
 -1احلكم ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ت�ؤدي للمدعي مبلغ قدره  3905/-دنانري مع �إلزامه بالفائدة
القانونية و بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني
 2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 1/12571/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :عبدالر�سول عبداهلل علي وكيله املحامي عبدال�شهيد عي�سى .املدعى عليه :يو�سف
العثيمي ،فندق رامي – اجلفري � .342صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي
للمدعي مبلغ ًا قدره  2000/-دينار و�إلزمه بالر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
اخلمي�س  2014/11/20لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 6/18533/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :بلدية املنامة وكيلها املحامي جا�سم حممد تلفت .املدعى عليه :منى علي يا�سني حممد،
مبنى � 213شارع  28جممع  245عراد� .صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي
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للمدعية مبلغ ًا قدره  1696/770دينار ًا مع �إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 7/671/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :فاطمة ح�سن احلواج وكيلتها املحامية زهرة البقايل .املدعى عليهما :هالة را�شد علي
مطلق وح�سن مرزوق جعفر ،منزل  388طريق  516جممع  815مدينة عي�سى� .صفة الدعوى:
احلكم ب�إلزام املدعى عليهما بالت�ضامم والت�ضامن ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ ًا قدره  250/-دينار ًا
و�إلزامه بالفائدة القانونية بواقع  %10و�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الأربعاء  2014/11/19لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 7/1545/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي� :سانديب بوثان بوا�سطة وكيلته املحامية جميلة عبدالعزيز .املدعى عليه :كاروفاث
بوقانبوراييل� ،شقة  22مبنى  1991طريق  1136جممع  711توبلي� .صفة الدعوى :طلب مبلغ
قدره  4000/-دينار مع �إلزامه بالفوائد القانونية  %10و�إلزامه بامل�صاريف والر�سوم ومقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعـوى 7/5160/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :الهيئة العامة للتامني االجتماعي وكيلتها املحامية �سو�سن جعفر املدفعي .املدعى عليها:
�شركة رو�سكا مك�سمم ري�سرفور بريفورمن�س� ،شقة  71مبنى  403طريق  1705جممع � .317صفة
الدعوى :طلب مبلغ قدره 2759/538:دينار ًا والفائدة القانونية وامل�صروفات والر�سوم ومقابل
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�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليهم املذكورين ب�أنها قد حددت جل�سة
يوم الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 6/10464/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي وكيلتاها املحاميتان �سو�سن املدفعي وعلي الأحمد.
املدعى عليها� :شركة امل�سرحي لرتكيب املظالت وال�ستائر اجلاهزة ،مبنى  812طريق 525
جممع � .205صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره 437/457
دينار ًا مع �إلزامه بالفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم و مقابل
�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 5/14698/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :ال�شركة العامة للتجارة و�صناعة الأغذية ترافكو وكيلها املحامي ح�سن علي .املدعى
عليها :بتول عبداجلليل حممد املاكنة ،مبنى  37Bطريق  13جممع  913الرفاع – بوكواره� .صفة
الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعي مبلغ قدره  4136/600دينار ًا مع �إلزامه
بالفوائد القانونية و مقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
اخلمي�س  2014/11/20لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 3/12195/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة النور للخدمات امليكانيكية وكيلته املحامية هدى �سعد ،مكتب املحامني ادارة
املحاكم .املدعى عليهما� -1 :شركة اي بي �سلو�شنز ،مبنى  348طريق  333جممع  308الق�ضيبية.
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 -2كلمني للدعاية والإعالن ،مبنى  3461طريق  333جممع  308الق�ضيبية .حكم التحقيق:
حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف املو�ضوع ب�إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق
الإثبات القانونية ومنها �شهادة ال�شهود �أو ًال :العالقة فيما بني الطرفني ثاني ًا :االتفاق الوارد بني
الطرفني الذي �أدى �إلى مبلغ املطالبة و�سببه وقيمته ثالث ًا :عدم تنفيذ املدعى عليهما لالتفاق �إن
وجد ورابع ًا :املبالغ املتبقية بذمة املدعى عليهما للمدعية �إن وجدت و�صرحت للمدعى عليهما
النفي بذات الطرق وحددت جل�سة لبدء التحقيق على �أن ينتهي خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ
بدئه 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� .صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى
عليهما بالت�ضامن والت�ضامم ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ قدره  426/-دينار ًا مع الفائدة القانونية
بواقع  %10من تاريخ املطالبة مع الزامها بامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليهما املذكورين ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 4/1071/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :م�ؤ�س�سة البدر لت�أجري ال�سيارات املحامية هيا ال خليفة .املدعى عليه :اريكا يفر بيدو،
فيال  3246طريق � 5726أمواج� .صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية
مبلغ  145/-دينار ًا و�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 6/13901/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة ريفريا لت�أجري ال�سيارات وكيلها املحامي �أحمد النم�شان .املدعى عليهNIGEL :
 ،PATRICK BEATTIEمبنى  48طريق  322جممع  309ال�سلمانية� .صفة الدعوى :احلكم
ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  814دينار ًا مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة و�إلزامه بالفائدة القانونية .%12
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني
 2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 2/13677/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة دار القب�س للطباعة وكيلها املحامي فريد ح�ساين .املدعى عليها :م�ؤ�س�سة املرجتى
لأنظمة االت�صاالت واحلماية ،مبنى  2836 Iطريق  1448جممع � .1014صفة الدعوى -1 :احلكم
ب�إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ قدره  322/-دينار ًا والفائدة القانونية بواقع  %10من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام و�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكورة ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني  2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 9/11163/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة حمالت املعر�ض وكيلها املحامي �أحمد ح�سن العماري .املدعى عليه :مازن عمر
قبطان ،منزل  710طريق  2427جممع  324املنامة� .صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى عليه
ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  3135/398دينار ًا و�إلزامه بالفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني
 2014/11/17لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 2/7731/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة مهام العاملية وكيلته املحامية هدى �سعد .املدعى عليه� :أحمد مو�سى �صالح،
فيال  4122طريق  4670جممع  464نويدرات� .صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى عليه ب�أن
ي�ؤدي للمدعية مبلغ ًا قدره  1080/-دينار ًا مع �إلزامه بالفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ رفع
الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صروفات مقابل �أتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني
2014/11/17م لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 5/5388/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية :كميلة �إبراهيم هالل عبداحل�سني وغريها وكيلتهم املحامية فاطمة املطوع  .املدعى
عليهما املدخلني :في�صل ر�شيد عبداهلل املاحوزي و�سكينة ر�شيد عبداهلل املاحوزي ،جمهوال
العنوان� .صفة الدعوى :فرز م�ستحق املدعيني يف العقار الكائن يف منطقة املنامة وهو منزل 999
طريق  117جممع  301برقم املقدمة  1995/7539ورقم العقار  ،0313126و�إلزام الت�سجيل
العقاري بت�سجيل العقار با�سم الورثة وا�صدار وثيقة بذلك ،و�إلزام املدعى عليهما بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكورين ب�أنها قد حددت جل�سة يوم
الإثنني 2014/11/20م لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 6/6645/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة �أبو عامر لت�أجري املعدات وكيالها املحاميان علي العريبي وحميد علي .املدعى
عليه :دامين�ش للمقاوالت� ،شقة  11مبنى 540ب طريق � 412سلماباد � .704صفة الدعوى :احلكم
ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ ًا قدره  1185دينار ًا مع �إلزامه بالفوائد القانونية %9
من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل وامل�صاريف مقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الإثنني
 2014/11/20لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 7/13392/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :مكتب ال�شاخوري للخدمات العقارية وكيلته املحامية جنالء علي باقر .املدعى عليه:
عبد الأمري من�صور ح�سن ،مبنى  664طريق  310جممع  1203مدينة حمد �سوق واقف (ور�شة
� 864سكن 864د دكان  864ب دكان  864ج دكان  864و)� .صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى
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عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ ًا قدره  4000/-دينار بالإ�ضافة الى الفوائد القانونية بواقع %10
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد و�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
2014/11/23م لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 3/5890/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :خليل غالم ا�سماعيل وكيله املحامي ح�سن علي �إ�سماعيل .املدعى عليه :خالد يحي النور
ابكر ،منزل  816طريق  825جممع  908الرفاع الغربي� .صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى
عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ ًا قدره  90/-دينار ًا و�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليها املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/23لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم الدعوى 9/13583/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :خليل غالم �إ�سماعيل غالم وكيله املحامي ح�سن علي �إ�سماعيل .املدعى عليه :عبدالرحمن
فهد جارد ،منزل  2699طريق  1956جممع  1019دم�ستان� .صفة الدعوى :احلكم ب�إلزام املدعى
عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعي مبلغ ًا قدره  120/-دينار ًا و�إلزامه بالر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة
مع �إلزامه بالفائدة القانونية.
تعلن املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأحد
 2014/11/23لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة ال�صغرى املدنية ال�ساد�سة
رقم اال�ستئناف 9/421/2011/03
رقم الدعوى 3/9570/2010/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف� :شري زمني خان عبدالرزاق ،وكيله املحامي عي�سى فرج ارحمه البور�شيد .امل�ست�أنف
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�ضدها :مقاوالت برج يلدا ،مبنى  1771طريق  1831جممع  / 318املنامة .طلبات اال�ستئناف:
قبول الئحة اغفال الطلبات �شك ًال املقررة يف امليعاد ،والف�صل يف طلب �إلزام امل�ست�أنف �ضدها
ب�أن ت�سلم للم�ست�أنف جواز ال�سفر اخلا�ص به واملحتجز لديها باملخالفة لن�ص املادة  119من
قانون العمل ،وت�ضمني امل�ست�أنف �ضدها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة عن درجتي
التقا�ضي.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الأولى للم�ست�أنف �ضدها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو مبن
ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء  ،2015/1/6ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الأولى
رقم اال�ستئناف 2/1305/2012/03
رقم الدعوى 5/5517/2010/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة :الدار للإلكرتونيات وكيالها املحامية مواهب جواد حممد علي �شمالن .امل�ست�أنف
�ضده :ح�سن قا�سم �أحمد م�صلح ،مبنى  828طريق  1032جممع  310املنامة .طلبات اال�ستئناف:
�أو ًال :من حيث ال�شكل  :قبول الأ�ستئناف �شكال لتقدميه وفق ال�شكل الذي تطلبه القانون ويف
امليعاد القانوين ،ثاني ًا :من حيث املو�ضوع :احلكم ب�إلغاء احلكم ال�صادر من حمكمة �أول درجة
لال�سباب الواردة واحلكم جمددا بكل الطلبات الواردة بختام الئحة الدعوى املقدمة �أمام
حمكمة �أول درجة و �إلزام امل�ست�أنف �ضدها بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل �أتعاب املحاماة عن
درجتي التقا�ضي.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الأولى للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو مبن ينوب
عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/11/25ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الأولى
رقم اال�ستئناف 1/1952/2014/03
رقم الدعوى 7/4616/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة :جمموعة الرا�شد �س.ت  ،000177-05وكيلها املحامي را�شد عبدالرحمن ،مبنى 168
طريق  1703جممع  317املنطقة الدبلوما�سية الدور الثاين  -املنامة .امل�ست�أنف �ضده� :صهيب
�أحمد خري اهلل نظام خنجي ،وكيله املحامي �أحمد النم�شان ،مبنى الدانه  160طريق 1703
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جممع  317املكتب  61الطابق ال�ساد�س املنطقة الدبلوما�سية  ،الطلبات� :أو ًال :قبول الإ�ستئناف
�شكال ،ثاني ًا :يف املو�ضوع تعديل احلكم امل�ست�أنف و�إلغائه فيما ق�ضى به من �إلزام امل�ست�أنفة بدفع
مبلغ  650دينار ًا للم�ست�أنف �ضده وت�أييد احلكم امل�ست�أنف فيما عدا ذلك ،مع �إلزام امل�ست�أنف
�ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو مبن
ينوب عنها باحل�ضور جلل�سةاخلمي�س  ،2014/12/11ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الأولى
رقم الإ�ستئناف5/3200/2014/03 :
رقم الدعـوى 2/4958/2010/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة :امل�ؤ�س�سة العربية للطباعة والن�شر ،وكيلتها املحامية جميلة علي �سلمان .امل�ست�أنف
�ضدهما :حممد حممود عبداملجيد وحممد ح�سن علي ،مبنى � 318شقة � 12شارع ال�شيخ حممد
بن �سلمان جممع  .203طلبات اال�ستئناف :قبول الإ�ستئناف �شك ًال لتقدميه يف امليعاد ولأ�ستفائه
كافه ال�شروط ال�شكلية ،ويف املو�ضوع احلكم ب�إلغاء احلكم الإبتدائي فيما ق�ضى به ب�إلزام
امل�ست�أنفة ب�أداء مبلغ مائتني وواحد و�سبعني و�ستمائه فل�س ( )271.6للم�ست�أنف �ضده الأول ومبلغ
ثالثمائه وت�سعه ع�شر دينار ومائتني فل�س  319.2للم�ست�أنف الثاين �ضده والق�ضاء جمددا برف�ض
الدعوى� ،إلزام امل�ست�أنف �ضدهما الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الدائرة للم�ست�أنف �ضـدهما املذكورين باحل�ضور بنف�سهما �أو
مبن ينوب عنهما باحل�ضور جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/12/3ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الأولى
رقم الإ�ستئناف 1/1207/2014/03
رقم الدعـوى 9/11269/2009/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :ح�سن علي مهدي علي ،بوا�سطة وكيلته املحامية هدى �سعد ،برج الر�صي�ص الدور
الرابع ع�شر مكتب  143 -142املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضدها :فاطمة خليفة ح�سن
خليفة ،مبنى  442طريق  3708جممع  937الرفاع ال�شرقي .طلبات اال�ستئناف :قبول الإ�ستئناف
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�شك ًال ،ويف املو�ضوع  :ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف والق�ضاء جمددا ب�إلزام امل�ست�أنف �ضدها ب�أن ت�ؤدي
للم�ست�أنف املبلغ املتبقي قدره  3200/-دينار (ثالثة �آالف ومائتان دينار) مع الفائدة القانونية
بواقع  %7من تاريخ املطالبة وحتى تاريخ ال�سداد� ،إلزام امل�ست�أنف �ضدها الر�سوم وامل�صاريف
و�أتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الدائرة للم�ست�أنف �ضـدها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو مبن
ينوب عنهم باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء  ،2015/1/6ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الأولى
رقم الإ�ستئناف 4/265/2005/03
رقم الدعـوى 2/5298/2003/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف� :سلفراج موتايا �ساري بوا�سطة وكيله املحامي عي�سى بور�شيد ،مكتب  10-9بناية 453
طريق  1518املنامة � 315شارع الل�ؤل�ؤ -البحرين .امل�ست�أنف �ضدها :م�ؤ�س�سة العلوي للديكور،
مبنى  1401طريق  4630جممع  646النويدرات .طلبات اال�ستئناف :قبول الإ�ستئناف �شك ًال
لتقدميه يف امليعاد �شامال الأ�سباب الواردة عليه ،ويف املو�ضوع  :ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيما
ق�ضى به من رف�ض الدعوى واحلكم للم�ست�أنف بكافه طلباته التي اوردها �أمام وزارة العمل
ولدى حمكمة �أول درجة ا�ستناد ًا لن�ص املادتني 223و  224من قانون املرافعات الواردتني ب�ش�أن
اال�ستئناف كونها م�ستحقه للم�ست�أنف .وت�ضمني امل�ست�أنف �ضده الر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب
املحاماة والفائدة القانونية وباقي  %10من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الدائرة للم�ست�أنف �ضـدهم �أو مبن ينوب عنهم باحل�ضور
جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/12/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الأولى
رقم اال�ستئناف 2/756/2011/03
رقم الدعـوى 1/2433/2009/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :ميثم عبد الر�ضا جعفر املو�سوي وكيلته املحامية فاطمة ح�سن احلواج .امل�ست�أنف
�ضده :فيال مودا ،بناية فيال مودا اليف �ستايل ،منطقة التجارة احلرة  -ميناء ال�شويخ� ،صندوق

العدد - 3182 :الخميس  6نوفمبر 2014

بريد  12112ال�ساملية  71652-الكويت ،هاتف  .0096524827004:طلبات اال�ستئناف :من
حيث ال�شكل :قبول الإ�ستئناف �شك ًال للتقرير به يف امليعاد املحدد قانون َا ،من حيث املو�ضوع :الغاء
احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به من تعوي�ض عن الف�صل وبدل الإخطار واحلكم جمددا بالآتي:
�إلزام امل�ست�أنف �ضدها ب�أن ت�ؤدي للم�ست�أنف مبلغ  27.000دينار على �سبيل التعوي�ض ،الزام
امل�ست�أنف �ضدها ب�أن ت�ؤدي للم�ست�أنف مبلغ  450/-دينار ًا بدل �إخطار� ،إلزام امل�ست�أنف �ضدها
بامل�صاريف والر�سوم والفوائد القانونية بواقع .%10
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثالثة للم�ست�أنف �ضـده الثاين املذكور باحل�ضور بنف�سه
�أو مبن ينوب عنه باحل�ضور جلل�ســة يوم الثالثاء  ،2015/1/6ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الأولى
رقم اال�ستئناف 9/1908/2011/03
رقم الدعوى 2/1523/2011/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :حميد �سلمان علي ال�صرييف وكياله املحاميان حممد ال�سيد يو�سف ويو�سف عي�سى
الها�شمي ،بناية ال�شيخ دعيج مكتب  22،25،26الطابق الثاين� ،شارع البلدية ،املنامة 304
مملكة البحرين .امل�ست�أنف �ضده :حممد زكريا يحيى عبا�س ،منزل  566طريق  815جممع 208
املحرق .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شكال ،احلكم بالغاء احلكم امل�ستانف فيما ق�ضى
به من رف�ض طلب الفائدة القانونية والق�ضاء جمددا بالفوائد القانونية من تاريخ اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام ،ت�ضمني امل�ستانف �ضده الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة وذلك
عن درجتي التقا�ضي.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف عليها �أو مبن ينوب عنها باحل�ضور
جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/11/17ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 6/2426/2014/03
رقم الدعوى 6/14947/2011/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :دهان تاجمايل تريب�أين وكيالها املحامي عي�سى فرج ارحمه ال بور�شيد واملحامية
�صاحلة ال بور�شيد ،مكتب  10-9مبنى  453طريق  1518جممع � 315شارع الل�ؤل�ؤ .امل�ست�أنف
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�ضدها :م�ؤ�سة �سنيور للمقاوالت� ،شقة  31مبنى  27طريق  336جممع  .315طلبات اال�ستئناف
قبول اال�ستئناف �شكال ،تعديل اال�ستئناف �شكال لتقدميه غي القيد الزمنني تعديل احلكم
امل�ستانف فيما ق�ضى به من رف�ض طلبه ال�سرتداد وجواز ال�سفر اخلا�ص به واخلطا يف احت�ساب
م�ستحقاته و�ضالة مبلغ التعوي�ض مما ي�ستوجب تعديله والق�ضاء له بكافة طلباته الواردة يف
الدعوى ،الزام امل�ست�أنف �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف و�أتعاب املحاماة مع الفائدة القانونية %10
من تاريخ اال�ستحقاق.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو
مبن ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/11/17ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 4/2735/2014/03
رقم الدعوى 9/8699/2009/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :ح�سن جعفر عبا�س �إبراهيم وكيلته املحامية خاتون علي مريزا ،مكتب  11مبنى 1403
طريق  1403جممع  814مدمية عي�سى جرداب .امل�ست�أنف �ضدها� :شركة ال�سفري للكمبيوتر وكيلته
املحامية وجيه حمد� ،شقة  44مبنى  367طريق  1805جممع  318املنامة .طلبات اال�ستئناف
قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إحالة الدعوى للتحقيق ،و�إلغاء احلكم امل�ستانف برف�ض الدعوى ،الزام
امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو
مبن ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/11/17ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 9/1001/2009/03
رقم اال�ستئناف 1/2400/2009/03
رقم الدعوى 9/8064/2007/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف� :أحمد عناد وكاع وكيله املحامي علي ح�سني ثامر ،مكتب رقم  11مبنى  435طريق
 2012املنامة  .320امل�ست�أنف �ضده الثاين :عبد القادر بوتاتي مودال ،منزل  23طريق 2102
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الق�ضيبية ،املنامة  .321طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إلغاء احلكم امل�ست�أنف
والق�ضاء ب�إخراج امل�ستانف من الدعوى بال م�صاريف.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده الثاين املذكور باحل�ضور بنف�سه
�أو مبن ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/11/10ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 5/958/2014/03
رقم الدعوى 8/12075/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة� :شركة يونيكورب ذ.م.م وكيالها املحاميان ليلى ال�سلمان وطالل ال�شعب�أن ،برج
الدبلومات الدور التا�سع مكتب  905املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضده الأول :عبداهلل جا�سم
عبداهلل وكيله املحامي حممود عامر ،مبنى � 826شارع احلو�ض اجلاف احلد  .128طلبات
اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به واحلكم جمددا
ب�إلزام امل�ستانف �ضده ب�أن ي�ؤدي للم�ستانفة تعوي�ضا قدره  1000/-دينار باال�ضافة الى الفائدة
القانونية بواقع  %10من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو مبن
ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/11/10ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 1/2810/2011/03
رقم الدعوى 8/4339/2010/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة� :شركة عبد اهلل �أحمد نا�س للمقاوالت وكيلها املحامي عادل عبد اهلل عبد الرحمن
بوعلي ،بناية البحرينية الكويتية للت�أمني الطابق ال�ساد�س مكتب  61املنطقة الدبلوما�سية.
امل�ست�أنف �ضده :جاجنا رام بويل ،رقمه ال�شخ�صي  ،770558780جمهول العنوان ،حكمت
املحكمة وقبل الف�صل يف املو�ضوع ب�إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت امل�ست�أنفة بكافة طرق الإثبات
القانونية ومنها �شهادة ال�شهود عالقة العمل بينها وبني امل�ست�أنف �ضده و�شروطها ،وكذا لتثبت
ان امل�ست�أنف �ضده هو من قام ب�إنهاء تلك العالقة من جانبه ودون �إخطار وتاريخ ذلك ،ولتثبت
امل�ست�أنفة �أي�ضا ما حلقها من �إ�ضرار من جراء ذلك ،وللم�ست�أنف �ضده نفي ذلك بذات الطرق
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وحددت جل�سة  2014/10/7لبدء التحقيق على �أن ينتهي خالل �شهرين من تاريخ بدءه وعلى
طريف التداعي �إعالن �شهودهم لتلك اجلل�سة وندبت لإجراء التحقيق رئي�س الدائرة وله ندب
غريه عند االقت�ضاء و�أبقت الف�صل يف امل�صروفات حلني الف�صل يف املو�ضوع وعلى ق�سم الكتاب
�إعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�ضر من اخل�صوم جل�سة النطق به.
تعلن حمكمة اال�ستئناف الكربى املدنية الدائرة الثانية للم�ست�أنف عليه �أو مبن ينوب عنه
باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/11/11ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف الكربى املدنية الثانية
رقم اال�ستئناف 2/103/2013/03
رقم الدعوى 8/10863/2008/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة :عديلة عبد اهلل عبد احل�سني ،وكيلتها املحامية رجاء حم�سن احلايكي ،مكتب احلايكي
برج الدبلومات الطابق  - 8املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضده :طاهر عبد اهلل املطوع،
وكيله املحامي جواد حممود ح�سني ،مكتب  402برج ال�صقر الطابق  - 4املنطقة الدبلوما�سية،
الطلبات� :أوال :قبول اال�ستئناف �شكال ،ثانيا :قبل الف�صل يف املو�ضوع احالة الدعوى للتحقيق
ليثبت امل�ست�أنف بكامل االثبات مبا فيها �شهادة ال�شهود ب�أنه قد �أخلى العني امل�ؤجرة يف منت�صف
�شهر مار�س مع �سداد كامل االجرة املطالب بها عن �شهر مار�س ،واحلكم بالغاء �أول درجة
والق�ضاء جمدد ًا برف�ض الدعوى ،و�إلزام امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو مبن
ينوب عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/16ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 1/3300/2014/03
رقم الدعوى 2/522/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة� /شئون اجلن�سية واجلوازات والإقامة ،املنامة جممع � 300شارع املعار�ض امل�ست�أنف
�ضدها الأولى :فتحية �إبراهيم �أحمد علي ،مبنى  945طريق  2130جممع  721جدعلي،
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امل�ست�أنف �ضدها الثانية� :إدارة ال�صحة العامة ،مبنى وزارة ال�صحة  317املنامة .امل�ست�أنف �ضده
الثالث :اجلهاز املركزي للمعلومات ،مبنى اجلهاز املركزي للمعلومات – مدينة عي�سى .طلبات
اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال لتقدمية يف امليعاد القانوين ،واحلكم ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف
والق�ضاء جمدد ًا برف�ض الدعوى ،وت�ضمني امل�ست�أنف �ضدها الأولى بالر�سوم وامل�صاريف.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدهم املذكورين باحل�ضور ب�أنف�سهم
�أو مبن ينوب عنهم باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/11/18ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 8/3034/2012/03
رقم الدعوى 5/1488/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة :وزارة الرتبية والتعليم ومتثله جهاز ق�ضايا الدولة ،بناية رقم  247كار بارك بالزا
طريق  1704جممع  317املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضده الأول :حممد عبا�س حممد كاظم،
مبنى رقم  1275طريق  1925جممع  1019كرانه .امل�ست�أنف �ضده الثاين :فا�ضل عبا�س حممد
كاظم ،مبنى رقم  1275طريق  1925جممع  1019كرانه .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف
�شكال ،يف املو�ضوع �إلغاء حكم امل�ست�أنف والق�ضاء جمدد ًا برف�ض الدعوى ،مع �إلزام امل�ست�أنف
�ضدهما بامل�صروفات عن درجتي التقا�ضي
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدهما املذكورين باحل�ضور
ب�أنف�سهما �أو مبن ينوب عنهما باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/16ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 9/668/2013/03
رقم الدعوى 4/6019/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة� :شركة �سيد كاظم الدرازي و�أوالده وكيلها املحامي علي حممد علي ال�سماهيجي ،بناية
عالية الطابق ال�سابع مكتب  74املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضده :هارديب �سينغ ،منزل 539
طريق  4614جممع  646النويدرات .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شكال ،احلكم وقبل
الف�صل يف اال�ستئناف باحالة الدعوى للتحقيق ،احلكم ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف ويف املو�ضوع
ب�إلزام امل�ست�أنف �ضده ب�أن ي�ؤدي للم�ست�أنفة مبلغ  500دينار ،و�إلزام امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم
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ومقابل �أتعاب املحاماة عن الدرجتني.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو مبن
ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/16ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية
رقم اال�ستئناف 1/1342/2013/03
رقم الدعوى 1/12090/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة� :شركة غاز اوال وكيلتها املحامية مرفت حممد جناحي ،مكتب  801الطابق الثامن
برج الدبلومات  -املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضدها� :شركة خدمات �سفنك�س وكيلتها
املحامية بروين قناطي .طلبات اال�ستئناف :قبل الف�صل يف املو�ضوع احالة الدعوى للتحقيق
لتتمكن امل�ست�أنفة بكافة طرق االثبات ومنها �شهادة ال�شهود عدم ت�سلمها االعالن املقول به من
امل�ست�أنف �ضدها للم�سئول عنها قانونا وميثلها يف �شخ�صها االعتباري �أو من يف حكمه ،يف املو�ضوع
الغاء حكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به والق�ضاء جمددا برف�ض الدعوى النعدام �سندها القانوين
والواقعي ،و�إلزام امل�ست�أنف �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف الق�ضائية ومقابل �أتعاب املحاماة عن
درجتي التقا�ضي .
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو
مبن ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/16ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 4/1648/2014/03
رقم الدعوى 9/10400/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :وزير ال�صحة ب�صفته ميثله جهاز ق�ضايا الدولة ،بناية رقم  247طريق  1704كار
بارك بالزا جممع  .317امل�ست�أنف �ضدها :نقليات رم�ضان ،مبنى  993طريق  31جممع .634
طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شكال ،يف املو�ضوع �إلغاء احلكم امل�ست�أنف والق�ضاء جمددا
ب�إلزام امل�ست�أنف �ضده بدفع مبلغ قدره  728/123دينار ًا ،مع �إلزام امل�ست�أنف �ضده بامل�صروفات
على درجتي التقا�ضي.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو
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مبن ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/11/18ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 6/1524/201.3/03
رقم الدعوى 8/7497/2010/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة� :إبراهيم حامد �إبراهيم وكيله املحامي حافظ علي حممد ،بناية رقم  188مكتب 32
طريق  1703جممع  317املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضدها الأولى� :شركة العهد لل�صحافة
والن�شر ،مبنى رقم  111طريق  5جممع  .705امل�ست�أنف �ضده الثاين :من�صور ح�سن رجب،
مبنى رقم  111طريق  5جممع  .705طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وقبل الف�صل
يف املو�ضوع احلكم ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به من رف�ض الدعوى والق�ضاء ب�إلزام
امل�ست�أنف �ضدهما ب�أن ي�ؤديا للم�ست�أنف طلباته التالية :مت�أخر االجور للفرتة من 2009/11/1
ولغاية  /2010/3/25مبلغ  5800/-دينار ،والتعوي�ض عن الت�أخري يف �صرف الرواتب املتخلفة،
بدل انذار مبا ي�ساوي اجر �شهر واحد مبلغ قدره  1200/-دينار ،بدل االجازة ال�سنوية عن �سنتي
العمل االخريتني ( 56يوما) ما جمموعة  2240/-دينار ،التعوي�ض عن الف�صل التع�سفي مبلغ
 32400/دينار ،مكافاة نهاية خدمة مبلغ  8600/-دينار ،تذكرة عودة الى موطنه� ،شهادةخدمة عن مدة خدمته ،و�إلزام امل�ست�أنف �ضدهما بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة
عن درجتي التقا�ضي والفوائد القانونية بواقع  %10من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدهما املذكورين باحل�ضور بنف�سهما
�أو مبن ينوب عنهما باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/16ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 3/3201/201/03
رقم الدعوى 9/16399/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :عي�سى ح�سن جا�سم ا�ضرابوه وكيله املحامي ح�سني �أحمد ،مكتب  15الدور االول بناية
 1طريق � 318شارع الزبارة جممع  321الق�ضيبية .امل�ست�أنف �ضده :ح�سني ح�سن العايل ،مبنى
رقم 5745 :طريق رقم  2704 :جممع رقم  327 :منطقة العدلية – مملكة البحرين .طلبات
اال�ستئناف :احلكم بقبول اال�ستئناف �شكال ،احلكم وقبل الف�صل يف املو�ضوع بطلب احالة
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الدعوى للتحقيق ،احلكم بطلب �ضم الدعوى امل�ستعجلة .9/191/2013/01
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو مبن
ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 9/1694/2010/03
رقم الدعوى 9/0206/2009/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف� :صادق حممد املبارك بوا�سطة وكيله ،املحامي حممد التاجر .امل�ست�أنف �ضدها:
ال�شاطئ للأيدي العاملة �سجل جتاري (� ،)26721-1شقة  207الدور الثاين بناية الكويتي �شارع
ال�شيخ عي�سى املنامة  .309طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إحالة الدعوى للتحقيق
وفق ًا للأثر الناقل لال�ستئناف لأثبات ال�ضرر و�إلغاء احلكم امل�ست�أنف والق�ضاء للم�ست�أنف ب�إلزام
امل�ست�أنف �ضده مببلغ  600/-دينار مع �إلزام امل�ست�أنف �ضده الر�سوم وامل�صاريف �شامال �أتعاب
املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
تعلن املحكم الكربى املدنية اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها املذكورة باحل�ضور
جلل�سة يوم الثالثاء  2014/11/18موعد نظر اال�ستئناف ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 2/3155/2011/03
رقم الدعوى 1/1194/2010/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة :جي�سيو�س فران�سي�سكو ميندوزا وكيله املحامي ح�سني جعفر النها�ش مكتب رقم 808
مبنى  60طريق  1705جممع  317برج ال�صقر املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضدها� :شركة
بيت�س لتقنية املعلومات ذ.م.م ،مبنى  348الطابق  2طريق  4913القدم  449القرار.
تقر املحكمة انهاء حكم التحقيق واعادة اال�ستئناف للمرافعة ولإيداع �صيغة اليمني احلا�سمة من
طرف امل�ست�أنف.
تعلن حمكمة اال�ستئناف الكربى املدنية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها املذكورة باحل�ضور
بنف�سها �أو مبن ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/11/25ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية
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رقم اال�ستئناف 9/233/2013/03
رقم الدعوى 3/7717/2011/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة� :أنور ح�سني عبدال�ستار وكيله املحامي عادل املرتوك ،بناية حوار ( )1الطابق الثاين
مكتب  202املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضده الأول :عيد حممد �أحمد الناجم� ،شقة  22مبنى
 798طريق  3918الرفاع  .939امل�ست�أنف �ضدها الثانية :ليال عيد حممد �أحمد الناجم� ،شقة 22
مبنى  798طريق  3918الرفاع  ،939مت اعادة الدعوى للمرافعة.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدهما املذكورين باحل�ضور بنف�سهما
�أو مبن ينوب عنهما باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/11/24ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 8/3034/2012/03
رقم الدعوى 5/1488/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة :وزارة الرتبية والتعليم ومتثله جهاز ق�ضايا الدولة ،بناية رقم  247كار بارك بالزا
طريق  1704جممع  317املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضده الأول :حممد عبا�س حممد كاظم،
مبنى رقم  1275طريق  1925جممع  1019كرانه .امل�ست�أنف �ضده الثاين :فا�ضل عبا�س حممد
كاظم ،مبنى رقم  1275طريق  1925جممع  1019كرانه .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف
�شكال ،يف املو�ضوع الغاء حكم امل�ست�أنف والق�ضاء جمدد ًا برف�ض الدعوى ،مع �إلزام امل�ست�أنف
�ضدهما بامل�صروفات عن درجتي التقا�ضي.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدهما املذكورين باحل�ضور بنف�سهما
�أو مبن ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/16ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 8/2845/2014/03
رقم الدعوى 6/7052/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :د.ح�سن حميد العري�ض وكيله املحامي عادل املرتوك ،بناية حوار (�أ) الطابق الثاين
مكتب  202املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضده :جون �سايا� ،شقة 11مبنى � 1350شارع 3230
جممع  .332طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،و�إلغاء احلكم امل�ست�أنف واحلكم
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جمددا للم�ست�أنف بطلباته الواردة بالئحة الدعوى وهي كاالتي � :إلزام امل�ست�أنف �ضده ب�أن ي�ؤدي
للم�ست�أنف مبلغ وقدرة ثالثة االف دينار ( ،) 3000/-الزام امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم الق�ضائية
وم�صروفات الدعوى ومقابل �أتعاب املحاماة بالإ�ضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ املطالبة
حتى متام ال�سداد احتياطيا احالة الدعوى للتحقيق ليثبت امل�ست�أنف بكافة طرق االثبات القانونية
مبا فيها �شهادة ال�شهود مبلغ املديونية املرت�صد يف ذمة امل�ست�أنف �ضده.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضده املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو مبن
ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/11/24ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 4/967/2014/03
رقم الدعوى 7/11845/2011/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :حممد فاروق والية وكيله املحامي نعمان ح�سن احل�سن ،مكتب  43الطابق الرابع بناية
 346طريق  1705جممع  .317امل�ست�أنف �ضدها� :سنيور للمقاوالت� ،شقة  31مبنى  27طريق
 - 336جممع  315مدينة املنامة حمل  31البحرين .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال،
و�إلغاء حكم �أول درجة والق�ضاء جمدد ًا بالطلبات التالية :تعوي�ض عن الف�صل التع�سفي مببلغ
 2000دينار ،بدا اجور مت�أخرة  1000دينار ،بدل اجازة �سنوية  270،633دينار ،مكافاة نهاية
اخلدمة مببلغ  599،940اذن املجموع كامال ( 4233دينار ًا) ،تذكرة عودة واحلكم بالقواعد
القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،على �سبيل االحتياط احالة الدعوى للتحقيق
حتى ي�ستطيع امل�ست�أنف اثبات عالقة العمل ب�شهادة ال�شهود� ،شهادة اخلربة.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو
مبن ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 9/485/2014/03
رقم الدعوى 6/7878/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة :عقارات غرناطة وكيلتها املحامية فاطمة عبداملجيد ح�سن ،مبنى رقم  962جممع
 422جدحف�ص� /شارع البديع .امل�ست�أنف �ضدها :هدى حممد عبداهلل جناحي� ،شقة  5طريق
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 2189جممع  115احلد .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال لتقدمية يف املوعد املحدد
قانونا ،الغاء احلكم امل�ست�أنف مع �إلزام امل�ست�أنف �ضدها بامل�صروفات والر�سوم و�أتعاب املحاماة
على درجتي التقا�ضي
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو
مبن ينوب عنها باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/11/25ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثانية
رقم اال�ستئناف 9/3081/2014/03
رقم الدعوى 2/324/2011/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة :عرفان الر�شيد خان وكيله املحامي :علي حم�سن الورقاء� ،شقة  11مبنى  1431طريق
 4641جممع  1046مدينة حمد �شارع دار كليب .امل�ست�أنف �ضدها :م�ؤ�س�سة فالكون العاملية
للتنظيفات ،مبنى  137طريق  4903الرفاع ال�شرقي  ،949وكيلها املحامي ح�سان املحرقي ،برج
اململكة مبنى  8مكتب  92الطابق التا�سع طريق  1901احلورة  ،319الطلبات :قبول اال�ستئناف
�شك ًال ،الغاء احلكم امل�ستانف فيما ق�ضى به واحلكم برف�ض الدعوى ،الزام امل�ستانف �ضدها
بامل�صروفات ومبقابل �أتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف �ضدها املذكورة باحل�ضور بنف�سها
باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/11/19ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة
رقم اال�ستئناف 9/2707/2014/03
رقم الدعوى 2/8639/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة � :شركة الكرتوالند لاللكرتونيات وكيلتها املحامية :خاتون علي مريزا ،مبنى 1057
�شقة  11طريق  1403جممع  704مدينة عي�سى .امل�ست�أنف �ضده :ال�سيد قا�سم �إ�سماعيل باقر
العلوي ،منزل  353طريق  514جممع  805مدينة عي�سى ،الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال،
احلكم ب�إلزام امل�ستانف �ضده ب�أن ي�ؤدي للم�ست�أنفة مبلغ ًا قدره  380دينار ًا بد ًال من  210دنايرن
(اي بفارق  170دينار ًا وهو الغرامة التاخريية) والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة حتى
ال�سداد التام احت�ساب ر�سوم املحكمة فيما يتعلق بالفرق يف املبلغ املطالب به وهو  170دينار ًا،
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احلكم ب�إلزام امل�ستانف �ضده بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة عن درجتي
التقا�ضي.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الأربعاء  2014/11/19ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة
رقم اال�ستئناف 2/3403/2014/03
رقم الدعوى 5/15228/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة :هيئة الكهرباء واملاء وميثلها جهاز ق�ضايا الدولة ،بناية  247كار بارك بالزا طريق
 1704جممع  317املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضده :روجر بلد اليفيز� ،شقة  14مبنى366
طريق  811جممع  308الق�ضيبية ،الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،واحلكم ب�إلغاء احلكم
امل�ست�أنف والق�ضاء جمددا بكافة الطلبات الواردة بالئحة الدعوى امل�ست�أنفة مع �إلزام امل�ست�أنف
�ضده بالر�سوم وامل�صاريف عن درجتي التقا�ضي.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف عليه املذكور باحل�ض ـ ـ ــور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/11/18ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة
رقم اال�ستئناف 9/2934/2014/03
رقم الدعوى 3/8995/2011/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :جوبالن �سودر�سن بابو وكيلته املحامية :لولوة العو�ضي ،بناية الر�صي�ص مكتب 83
الطابق  8املنطقة الدبلوما�سية .امل�ست�أنف �ضدها :مقاوالت التحالف ل�صاحبتها  /رقية عي�سى
عبداهلل علي� ،شقة  1مبنى  1097طريق  3747جممع  ،337الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،قبل
الف�صل يف املو�ضوع احالة الدعوى للتحقيق ،الغاء احلكم امل�ست�أنف والق�ضاء جمددا بالطلبات
الواردة بك�شف الطلبات مع �إلزام امل�ست�أنف �ضدها بالر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة عن
درجتي التقا�ضي.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف عليه املذكور باحل�ض ـ ـ ــور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم اخلمي�س  2014/11/13ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة
رقم اال�ستئناف 9/1029/2014/03
رقم الدعـوى 6/1275/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :جزيرة الريف ،املحامي حافظ علي حممد .امل�ست�أنف �ضدهما� :ساجناي براكا�ش
جافا وكي�شور �سوبهراج .الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،واحلكم ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف
والق�ضاء بعدم االخت�صا�ص بنظر الدعوى ،احلكم ب�إلزام امل�س�أنف �ضدهم بالر�سوم وال�صاريف
مقابل �أتعاب حماماة.
تعلن املحكمة الكربى اال�ستئنافية الغرفة الثالثة للم�ست�أنف �ضـدهما املذكورين باحل�ضور
بنف�سهما �أو مبن ينوب عنهما باحل�ضور جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/11/12ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى اال�ستئنافية الثالثة
رقم اال�ستئناف 7/2482/2014/03
رقم الدعوى 9/13611/2011/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف SIJITH VASANTHAN :وكيله املحامي ثاين �سامل .امل�ست�أنف �ضدها :الهند تور�س �أند
ترافيلز ،غري معروف ،الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،ويف املو�ضوع بتعديل احلكم امل�ست�أنف،
الزام امل�ست�أنف �ضدها بامل�صاريف الر�سوم و�أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة للم�ست�أنف �ضدها املذكورة باحل�ضور بنف�سه �أو
بوكيل عنه جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/10/29ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية اال�ستئنافية الثالثة
اال�ستئناف رقم 5/1978/2014/03
رقم الدعوى 4/10082/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة� :شركة الن�سر للت�أمني ،وكيلتها املحامية هدى را�شد املهزع .امل�ست�أنف �ضدهم� :إبراهيم
حممد �سكران وعلي عبدالنبي �إبراهيم �سكران وح�سني عبدالنبي �إبراهيم �سكران وخديجة
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�أحمد عبداهلل العرادي ومرمي �سلمان حممد العرادي ،بناية رقم  3686طريق  476مكتب 24
الطابق الثاين جممع  304املنامة ،الطلبات :قبول اال�ستئناف �شك ًال لتقدميه يف املوعد الذي
حدده القانون� ،إلغاء احلكم امل�ست�أنف والق�ضاء ب ــ :قبل الف�صل يف املو�ضوع  :توقيع احلجز
التحفظي على مبلغ  18045/845دينار ًا املودع مبلف التنفيذ رقم  04/2001/5503/9لدى
حمكمة التنفيذ اخلام�سة وذلك حتى متام الف�صل يف الدعوى ،ندب خبري حما�سبي خمت�ص
تكون مهمته الإطالع على حكم �أول درجة ال�صادر بتاريخ  2001/1/24وحكم اال�ستئناف
ال�صادر بتاريخ  2002/2/13وحتديد املبالغ امل�ستحقة للم�ست�أنف �ضدهم وبيان تواريخ �سداد
امل�ست�أنفة للمبالغ املحكوم بها ل�صاحلهم وبيان تاريخ �إدخال حكم اال�ستئناف للتنفيذ وتاريخ
�سداد امل�ست�أنف �ضدهم لر�سوم التنفيذ واملطالبة باملبلغ املعدل بحكم اال�ستئناف ،ت�ضمني
امل�ست�أنف �ضدهم امل�صروفات والر�سوم و�أتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدينة الغرفة الثانية للم�ست�أنف �ضدهم املذكورين ب�أنهم �إذا مل
يح�ضروا �أو يعينوا وكي ًال ينوب عنهم باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء  2014/12/9ف�إن املحكمة
�سوف ت�سري بحقهم ح�ضوريا ليعلموا.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثانية
رقم اال�ستئناف9/1094/2014/03 :
رقم الدعـوى 3/4419/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة� :شركة �سامل �أحمد املناعي للتجارة واملقاوالت ،مكتب وكيلها املحامي ال�سيد يو�سف
عي�سى الها�شمي .امل�ست�أنف عليها الأولى� :شركة بوخن �آي� .آر�.إم عبدالعال ذ.م.م� ،شقة � 33شارع
 60جممع  604القرية �ص.ب .2214:امل�ست�أنف عليه الثاين :جميد عبدالكرمي علي عبدالعال،
مبنى  44طريق  385اجلفري .341امل�ست�أنف عليه الثالث :ماهر عبدالكرمي علي عبدالعال،
مبنى  44طريق  385اجلفري .341الطلبات :احلكم بقبول الإ�ستئناف �شك ًال :وذلك لتقدميه
�ضمن امليعاد م�ستوفي ًا لأو�ضاعه الكلية املطلوبة ،و يف املو�ضوع :احلكم بتعديل احلكم امل�ست�أنف
فيما ق�ضى به من �إلزام امل�ست�أنف �ضدها الأولى ب�أن تدفع للم�ست�أنفة مبلغ ًا قدره  100928دينار
والق�ضاء جمدد ًا ب�إلزام امل�ست�أنف �ضديهما الثاين والثالث بالت�ضامن من مع امل�ست�أنف �ضدهما
الأولى ب�أداء املبلغ املحكوم به وت�أييد احلكم امل�ست�أنف فيما عدا ذلك ،ت�ضمني امل�ست�أنف �ضدهم
الأولى والثاين والثالث بالت�ضامن بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة وذلك عن درجتي
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التقا�ضي.
تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثالثة للم�ست�أنف عليهما الثاين والثالث ب�أن يح�ضرا
�شخ�صي ًا �أو يح�ضر من ميثلهما قانون ًا جل�سة يوم اخلمي�س 2014/12/18م و�إال �ست�سري املحكمة
يف حقهما ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثالثة
رقم اال�ستئناف.9/826/2014/03 :
رقم الدعـوى .9/826/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفة :ال�شركة العربية ملواد البناء ،بوا�سطة مكتب وكيلها املحامي /قي�س حامت الزعبي،
امل�ست�أنف عليها :م�ؤ�س�سة �أجنا�سينا للمقاوالت والتجارة ،مبنى � 1877شقة  43طريق 2124
جممع  321الق�ضيبية – مملكة البحرين ،الطــلبـات� :أو ًال� :إلغاء حكم حمكمة �أول درجة والق�ضاء
جمدد ًا ب�إلزام امل�ست�أنف �ضدها املبلغ مع النفاذ املعجل ،ثاني ًا� :إلزام امل�ست�أنف �ضدها بالفائدة
القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ،ثالث ًا� :إلزام امل�ست�أنف �ضدها بالتعوي�ض،
رابع ًا� :إلزام امل�ست�أنف �ضدها بالر�سوم وامل�صروفات و�أتعاب املحاماة.
على ما تقدم تعلن املحكمة امل�ست�أنف عليها ب�أن يح�ضر من ميثلهما قانون ًا جل�سة يوم الأربعاء
2014/12/10م و�إال �ست�سري املحكمة يف حقها ح�ضوري ًا .لتعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثالثة
رقم اال�ستئناف 4/1066/2014/03
رقم الدعوى 5/14270/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :بنك البحرين الوطني ،مكتب وكيله املحامي عبدالغني ال�سيد حمزة قاروين .امل�ست�أنف
عليه :مبارك �سلمان خليفة املعاودة ،فيال  697طريق  1921الرفاع  919مملكة البحرين،
الطلبات� ،أو ًال :قبول اال�ستئناف �شك ًال ال�ستيفائه ال�شروط املقررة ،ثاني ًا :تعديل احلكم امل�ست�أنف
فيما ق�ضى به بتعديل املبلغ ،ثالث ًا� :إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به من رف�ض �إلزام امل�ست�أنف
�ضده بالفائدة الت�أخرييه ،واحلكم ب�إلزامه ب�أن ي�ؤدي فائدة ت�أخريية بال�سعر االتفاقي من تاريخ
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام ،رابع ًا :واحتياطي ًا ندب خبري حما�سبي ملراجعة �سجالت البنك
وح�ساب قر�ض امل�ست�أنف �ضده للت�أكد من �أن النظام املتبع لدى البنك يقوم على احت�ساب الفائدة
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على �أ�سا�س يومي على الر�صيد املتبقي يف ح�ساب القر�ض وال يقوم على احت�ساب الفوائد على
مبلغ القر�ض مقدم ًا حتى انتهاء اق�ساطه ،خام�س ًا� :إلزام امل�ست�أنف �ضده بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل �أتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
على ما تقدم ،تعلن املحكمة امل�ست�أنف عليه ب�أن يح�ضر �شخ�صي ًا �أو يح�ضر من ميثله قانون ًا
جل�سة يوم اخلمي�س 2014/12/11م و�إال �ست�سري املحكمة يف حقه ح�ضوري ًا ,ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الثالثة
رقم اال�ستئناف 1/1062/2014/03
رقم الدعوى 6/12283/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :بنك البحرين الوطني وكيله املحامي عبدالغني ال�سيد حمزة قاروين ،مكتب  91مبنى
 142طريق  1607جممع � ،316ضد امل�ستانف �ضده :حممود ح�سني عبداهلل �إبراهيم ،مبنى
 2635طريق  2168جممع  721جدعلي .طلبات اال�ستئناف :قبوله �شك ًال ال�ستيفائه ال�شروط
املقرره ،و�إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به من رف�ض �إلزام امل�ست�أنف �ضده بالفائدة
الت�أخريية ،واحلكم ب�إلزامه ب�أن ي�ؤدي فائدة ت�أخرييه بال�سعر االتفاقي بواقع  %8.5من تاريخ
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام ،ثالث ًا :واحتياطي ًا ندب خبري حما�سبي ملراجعة �سجالت البنك
وح�ساب قر�ض امل�ست�أنف �ضده للت�أكد من ان النظام املتبع لدى البنك يقوم على احت�ساب الفائدة
على ا�سا�س يومي على الر�صيد املتبقي يف ح�ساب القر�ض وال يقوم على احت�ساب الفوائد على
مبلغ القر�ض مقدم ًا حتى انتهاء اق�ساطه ،و�إلزام امل�ستانف �ضده بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�ستانف �ضده حممود باحل�ضور
بنف�سه او مبن ينوب عنه بجل�سة الأحد  ،2014/12/8ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الرابعة
رقم اال�ستئناف6/191/2014/03:
رقم الدعوى 6/9316/2010/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنفون :داود حممد علي  -فاطمة جا�سم العرادي و�إبراهيم حممد علي وف�ضيلة حممد
علي وفا�ضل حممد علي ومرمي حممد العرادي وعبا�س يو�سف العرادي وعي�سى علي �سلمان
وغريهم ،وكيلتهم املحامية ن�سرين جا�سم نا�صر ،مكتب  34بناية عالية  -الدور - 37جممع
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 - 317املنطقة الدبلوما�سية� ،ضد امل�ست�أنف �ضده :را�شد علي حممد العرادي ،مبنى  71aطريق
 4240جممع  242عراد .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف �شك ًال ،وتعديل احلكم امل�ست�أنف
بزيادة املبلغ املق�ضي به وجعله  40,398 /779دينار ًا بدال من املبلغ املق�ضي به قدره 1974/987
دينار وت�ضمني للمبلغ الفوائد القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام ،واحتياطي ًا� :إحالة
اال�ستئناف خلبري لبيان االعرتا�ضات املقدمة يف هذه الالئحة على التقرير ال�سابق تقدميه
والذي عولت عليه حمكمة �أول درجة يف حكمها ،و�إلزام امل�ستانف �ضده بامل�صاريف ومقابل �أتعاب
املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
لذا تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�ست�أنف �ضده را�شد العرادي
باحل�ضور بنف�سه او مبن ينوب عنه بجل�سة الأحد  ،2014/12/14ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الرابعة
رقم اال�ستئناف2/1327/2014/03:
رقم الدعوى 9/12969/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
امل�ست�أنف :عبدال�شهيد عبداهلل جا�سم عبدالر�ضا ح�سني وغريه وكيلهم املحامي جعفر �أحمد
مرهون مكتب  - 13بناية احل�سن  - 668طريق  - 388جممع  - 317املنطقة الدبلوما�سية،
امل�ستانف �ضده� :سامل عبداهلل �سامل العاتي ،جمهول العنوان .طلبات اال�ستئناف :قبول اال�ستئناف
�شك ًال لرفعه يف موعده القانوين ،وب�إلغاء احلكم املطعون والق�ضاء جمدد ًا ب�إلزام امل�ست�أنف �ضده
ب�أن ي�سدد للم�ست�أنف مبلغ قدره 6000/-دينار (�ستة �آالف دينار) عو�ض ًا عن اال�ضرار املاديه
واملعنوية والأدبية التي املت به ،وت�ضمني امل�ستانف �ضده امل�صروفات �شامله �أتعاب املحاماة.
تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة للم�ست�أنف �ضده �سامل باحل�ضور بنف�سه �أو
مبن ينوب عنه بجل�سة الأحد  ،2014/12/15ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الرابعة
رقم اال�ستئناف 9/1881/2014/03
رقم الدعوى 1/1764/2013/02
تبليغ باحل�ضور
امل�ست�أنفة� :شركة احتاد اخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني وكيلها املحامي �أحمد عبدالرحمن الذكري
مكتب  - 54مبنى الزياين  419طريق  1705جممع  - 317املنامة .امل�ست�أنف �ضدها الأولى :ليلى
�أحمد مرهون علي ،وكيلها املحامي حممد جميد ح�سن اجل�شي ،مكتب  - 44بناية �صابحة -
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املنطقة الدبلوما�سية � 317ص.ب .562:امل�ست�أنف �ضده الثاين :مق�صود اخرت �سوبا خان ،منزل
 1033بناية  1033طريق  2923جممع  939الرفاع ،الطلبات� :أو ًال :احلكم بقبول اال�ستئناف
�شك ًال لرفعه يف امليعاد القانوين م�ستوفي ًا كافة �شروطه القانونية املطلوبة ،ثاني ًا :احلكم �أ�صلي ًا
ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به والق�ضاء جمدد ًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غري ذي
�صفة �إجرائية مع �إلزامها الر�سوم وامل�صاريف املنا�سبة ومقابل �أتعاب املحاماة وبذلك �إلغاء
مببلغ قدره 12000/-دينار ،ثالث ًا :احتياطي ًا :احلكم بتعديل احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به
للم�ست�أنف �ضدها الأولى – �أن ثبتت �صفتها وهو ماال نقر به بجعله  6000/-دينار بد ًال من
 12000/دينار ،ليكون بذلك املبلغ املق�ضي به  6000/-دينار بد ًال من  12000/-ب�إلغاء مبلغقدره  6000/-دينار ،رابع ًا :احلكم ب�إلزام امل�ست�أنف �ضدها الأولى بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
�أتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي .
تعلن حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الدائرة الرابعة امل�ستانف عليه الثاين مق�صود باحل�ضور
بنف�سه او مبن ينوب عنه جلل�سة الأحد  ،2014/11/23ليعلم.
قا�ضي حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية الرابعة
رقم الدعـوى 8/10886/2012 / 02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :راجا حممود �أحمد ،وكيله املحامي عادل عبداهلل املرتوك ،رقمه ال�شخ�صي ،671104810
مكتب  602الطابق ال�ساد�س مبنى 71جممع يتيم �شارع املثنى جممع � ،304ضد املدعى عليها
�سمينه باروين عبدالعزيز� ،شقة  2مبنى  2535طريق  1348جممع  425جدحف�ص� .صفة
الدعوى :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية الثانيه للمدعى عليه ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنه
باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  2014/11/17ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقه ح�ضوري ًا ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية الثانية
رقم الدعـوى 8/11438/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي -1 :يا�سرانثا راجاباك�شا ،املحامي �سمر �صالح علي ،رقمه ال�شخ�صي ،690111975
مكتب  12طريق  14مبنى  542جممع  411امل�صلى ،املدعى عليها� :شركة اململكة للتموين ،طريق
1210 b 661جممع � 2663سند ،الطلبات :مطالب عماليه.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية املدنية للمدعى عليه ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب
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عنه باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد  2014/11/02ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقه ح�ضوري ًا ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعـوى 2/3422/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :ح�سن عبداجلليل عبدالغني علي مرهون ،رقمه ال�شخ�صي  ،890207674مبنى 3060
طريق  707جممع  607العي�ش .املدعى عليها :ال�شركة العاملية خلدمات الأمن� ،شقة  12مبنى
 1403طريق  32333جممع  332املنامة� .صفة الدعوى :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية الثانيه للمدعى عليه ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنه
باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء  2014/11/11ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقه ح�ضوري ًا ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية الثانية
رقم الدعـوى 5/13110/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي ،SAID ALI SHAH :رقمه ال�شخ�صي  780155858وكيلته املحامية منرية م�سفر �سامل
العماري ،مكتب  602الطابق 6حوار ب الدبلوما�سية ،املدعى عليها :خدمات �سفينة القر�صان
للحفريات وال�شحن� ،شقة  16مبنى  780طريق  433جممع  104احلد ،الطلبات :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليها ب�أنها �إذا مل حت�ضر �أو تعني من ينوب عنها
باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  2013/11/03ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقها ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العمالية
رقم الدعـوى 1/2904/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة عبداهلل �أحمد نا�س للمقاوالت وكيلها املحامي عادل عبداهلل عبدالرحمن بوعلي
املدعى عليه :ماالياه كووال� ،صفـة الدعــوى :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليه ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنه
باحل�ضور جلل�سة يوم الأحد  2014/11/23ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقه ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العمالية
رقم الدعوى 3/186/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي� :صالون البندرية للتجميل ل�صاحبتها �أمرية كامل عبداهلل را�شد (�سجل جتاري -40009
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 ،)2وكيله املحامية منرية م�سفر �سامل العماري ،مكتب  602الطابق 6حوار ب الدبلوما�سية.
املدعى عليه :دارمي�شذابني روهيتكومار ماي�سوريا  ،831059842مبنى  182طريق  2608جممع
 326املنامة – ال�سفارة الهندية ،الطلبات  :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليه ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنه
باحل�ضور جلل�سة يوم الأربعاء  2013/11/12ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقه ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العمالية
رقم الدعوى 1/13109/2012/02 :
تبليـغ باحل�ضـور
املدعــي� :أحمد جعفر �أحمد عبداهلل ،رقمه ال�شخ�ص  .880901063املدعى عليها� :سوقنا للرتويج
�س -ت � ،071821-010شقة  14مبنى  1207طريق  3928جممع � ،939صفة الدعوى مطالب
عماليـ ــة
تلعن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليه ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنه
للح�ضور جلل�سة يوم الأحد  2014/11/23ف�إن املحكمة �سوف ت�سري يف حقه ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العمالية
رقم الدعـوى 4/5413/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعــية� :شركة يونيكورب ذ.م.م وكيلها املحامي طالل عبدالعزيز ح�سن �شعبان ،رقمه ال�شخ�ص
 ،860807711مكتب  905بناية  351برج الدبلومات جممع  317 - 1705املنطقة الدبلوما�سية.
املدعى عليها ،MOHAMMED SHIFUDDIN ABDUL ABDUL GAFUR :رقمه ال�شخ�ص
 ،860168450مبنى � 826شارع احلو�ض اجلاف جممع  128احلد� ،صفة الدعوى :مطالب عمالية
تلعن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها ب�أنها �إذا مل حت�ضر �أو تعني من ينوب عنها للح�ضور
جلل�سة يوم الأحد  2014/11/23ف�إن املحكمة �سوف ت�سري يف حقه ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعـوى 2/5414/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعــية� :شركة يونيكورب ذ.م.م وكيلها املحامي :طالل عبدالعزيز ح�سن �شعب�أن ،860807711
مكتب  ،905بناية  351برج الدبلومات جممع  317 ، 1705املنطقة الدبلوما�سية .املدعى
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عليها ،SHAKAWAT HOSSAIN MOHAMMED MOHAMMED ISLAM :رقمها ال�شخ�ص
 ،840452250مبنى � 826شارع احلو�ض اجلاف جممع  128احلد� ،صفة الدعوى :مطالب
عمالية.
تلعن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها ب�أنها �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنها للح�ضور
جلل�سة يوم الأحد  2014/11/23ف�إن املحكمة �سوف ت�سري يف حقه ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعـوى 8/5411/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعــية� :شركة يونيكورب ذ.م.م وكيلها املحامي طالل عبدالعزيز ح�سن �شعبان ،مكتب ،905
بناية  351برج الدبلومات جممع  317 ، 1705املنطقة الدبلوما�سية .املدعى عليهMOHAMMED :
 ،HASAN UDDIN UDDIN UDDINرقمه ال�شخ�ص  ،900322985مبنى � 826شارع احلو�ض
اجلاف جممع  128احلد� ،صفة الدعوى :مطالب عماليـ ــة.
تلعن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنه للح�ضور
جلل�سة يوم الأحد  2014/11/23ف�إن املحكمة �سوف ت�سري يف حقه ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعـوى 9/10725/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة يونيكورب ذ.م.م وكيلها املحامي طالل عبدالعزيز ح�سن �شعبان ،مكتب ،905
بناية  351برج الدبلومات  ،جممع  317 ، 1705املنطقة الدبلوما�سية .املدعى عليهاCRISTINA :
 ،MORAL TOLEDO TOLEDOرقمها ال�شخ�ص  ،840434472مبنى � 826شارع احلو�ض
اجلاف جممع  128احلد� ،صفة الدعوى :مطالب عماليـ ــة.
تلعن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنه للح�ضور
جلل�سة يوم الأحد  2014/11/23ف�إن املحكمة �سوف ت�سري يف حقه ح�ضوري ًا ،ليعلم.
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
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حممد ح�سني ،جمهول العنوان� ،صفـة الدعوى :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة يوم
الإثنني  ،2014/11/24ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعـوى 9/3234/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي ،RAKIMA PANONTO TANGGO :رقمه ال�شخ�ص  ،730148475املدعى عليه� :شركة
مقهى كراميل ذ.م.م� ،شقة  14مبنى  1779طريق  85جممع  509املقابة� .صفـة الدعــوى مطالب
عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة يوم
الإثنني  ،2014/11/24ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 9/10949/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :فريد عبدالواحد ح�سن جواد ،رقمه ال�شخ�ص  ،680011803مبنى  1926طريق 1632
جممع  1216مدينة حمد .املدعى عليها� :شركة اململكة للخدمات الأمنية ،جمهولة العنوان� ،صفة
الدعوى مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها ب�أنها �إذا مل حت�ضر �أو تعني من ينوب عنها باحل�ضور
جلل�سة يوم الإثنني  2014/11/24ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقها ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العمالية
رقم الدعوى 9/3474/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :م�صنع �آل عبا�س النتاج البالط بوا�سطه وكيله املحامي علي ال�سماهيجي ،مكتب  74بناية
عالية املنطقة الدبلوما�سية.املدعى عليها ،v Naveen kumar belchada :بوا�سطة ال�سفارة
الهندية مبنى  182طريق � ،2608صفة الدعوى :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى العمالية للمدعى عليها ب�أنها �إذا مل حت�ضر �أو تعني من ينوب عنها باحل�ضور
جلل�سة يوم الإثنني  2014/11/24ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقها ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العمالية
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رقم الدعوى 4/8915/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور

املدعي ،ANNIE STELLA MUGURE MUGURE KARIUKI :مبنى  502طريق  3912جممع
 339املنامة .املدعى عليها ،PASSION RESTAURANT AND LOUNGE :مبنى  571طريق
 3819املنامة � .338صفة الدعوى :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليها ب�أنها �إذا مل حت�ضر �أو تعني من ينوب عنها
باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  2014/11/24ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقها ح�ضوري ًا ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العمالية
رقم الدعـوى 8/11892/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :حممد �سلمان عبداهلل علي النطعي ،مبنى  3633طريق  755جممع  1205مدينة حمد.
املدعى عليها :ال�شركة العربية العاملية للخدمات ،مبنى  4016طريق  469القرية � 604صفة
الدعوى :مطالب عمالية.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليها ب�أنها �إذا مل حت�ضر �أو تعني من ينوب عنها
باحل�ضور جلل�سة يوم الإثنني  2014/11/24ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقها ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 9/4399/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي ،SETHUPATHY MARIYAPPAN :رقمه ال�شخ�صي � ،790596075شقة  11مبنى
 5320طريق  210جممع  302املنامة� ،ضد املدعى عليها :مغ�سلة ماريو �سجل جتاري ،74446
مبنى  A 3006طريق  1448جممع  1014الهملة ،الطلبات :مطالبات عمالية.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليها ب�أنهل �إذا مل حت�ضر �أو تعني من ينوب عنها
باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء  2014/11/18ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقها ح�ضوري ًا ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعوى 4/4438/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
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املدعي� :سيد كاظم الدرازي و�أوالده ،وكيله املحامي علي ال�سماهيجي ،بناية عالية الطابق ال�سابع
مكتب  74الدبلوما�سية .املدعى عليه :حممد �إبراهيم عبد الوزير ،رقمه ال�شخ�صي 880104155
مبنى  539طريق  4614جممع  646النويدرات ،الطلبات  :مطالبات عمالية.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العمالية للمدعى عليه ب�أنه �إذا مل يح�ضر �أو يعني من ينوب عنه
باحل�ضور جلل�سة يوم الثالثاء  2014/11/18ف�إن املحكمة �سوف ت�سري بحقه ح�ضوري ًا ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى العمالية املدنية
رقم الدعـوى 7/15140/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة كريدي ماك�س وكيلتها املحامية زينات املن�صوري .املدعى عليه� :صالح عبداللطيف
حممد العبداهلل� ،صفـة الدعــوى� :إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره  8633/746دينار ًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة
يوم الإثنني  ،2014/11/24ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة
رقم الدعـوى 5/18136/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :عي�سى نا�صر را�شد الق�صيبي .املدعى عليه� :إبراهيم را�شد �إبراهيم الق�صيبي� ،صفـة
الدعوى� :إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره  13950دينار ًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة
يوم الإثنني  ،2014/11/24ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة
رقم الدعـوى 6/7418/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :حممد علي تقي �أحمد وكيلته املحامية �إميان ح�سن .املدعى عليه� :أحمد حممد علي
جناحي� ،صفـة الدعــوى :الزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره ــ 8000/دينار.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة
يوم الإثنني  ،2014/11/24ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة
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رقم الدعـوى 3/8270/2004/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :اميجو للمالب�س اجلاهزة وكيله املحامي علي العريبي .املدعى عليه� :شاندا �سيكر �سيباه،
�صفـة الدعــوى :الزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره ــ 10000/دينار.
تعلن املحكمة الكربى املدنية العا�شرة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة
يوم الأحد  ،2014/11/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية العا�شرة
رقم الدعـوى 9/14911/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة ابك�س بروبرتي وكيلتها املحامية هيفاء �صالح الدين .املدعى عليه :في�صل بن
حمود بن نا�صر البليهد� ،صفـة الدعــوى� :إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره ــ 5400/دينار.
تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة
يوم الثالثاء  ،2014/11/18ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية التا�سعة
رقم الدعـوى 9/11174/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعـي :مكتب البحرين للهند�سة وكيله املحامي حممد املطوع .املدعى عليه :مي�شيل كالتو�س
نيفي�س وغريه �آخرين� ،صفـة الدعــوى :الزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره  20338/500دينار.
تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة
يوم الثالثاء  ،2014/11/18ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية التا�سعة
رقم الدعـوى 5/13082/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية :ليلى عيد �صقر ب�شري وكليتها املحامية ن�سرين جا�سم نا�صر عبا�س .املدعى عليها:
الأولى :زينب حاجي عبداهلل زينل ،املدعىة عليها الثانية :نوره حممد حممود حممد ح�سني،
املدعية عليها الثالثة� :شركة �صالون فالريا للتجميل ذ.م.م ،جمهول العنوان� ،صفـة الدعــوى:
الزام املدعى عليهم بدفع مبلغ قدره  15000.000دينار.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليهم املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الثالثاء  ،2014/11/11ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية التا�سعة
رقم الدعـوى 4/3587/2012/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :او�سكار لت�أجري ال�سيارات وكيلته املحامية �سناء حممد قا�سم بوحمود .املدعى عليه :وليد
عبداللطيف را�شد ال�سندي ،جمهول العنوان� ،صفـة الدعــوى� :إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره
 7331.700دينار.
تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�سعه للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة
يوم الثالثاء  ،2014/11/11ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية التا�سعة
رقم الدعـوى 1/06314/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :ح�سني علي �شبيب �صاحب م�ؤ�س�سة مارفلو�س لتخلي�ص املعامالت والداللة وكليه املحامي/
عبدالرحمن ال�شوملي ،املدعى عليه الثانية � :شركة مريكوري اجننريجن ليميتد ،جمهول العنوان،
�صفـة الدعــوى :الزام املدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة  26.209.500دينار.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/16ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 9/8610/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :بنك البحرين الوطني ،وكيله املحامي عبدالغني قاروين ،املدعى عليه �سا�سيدران
بو�سكران  ،580526372مبنى  817طريق  102احلد � .128صفة الدعوى :طلب مبلغ.
تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الثالثاء
 2014/11/11لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية التا�سعة
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رقم الدعـوى 1/15823/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :ال�سيد فريد عبداهلل نا�صر العلوي وكيله املحامي عبدالعزيز عبداهلل الأيوبي ،املدعى
عليه� :أحمد عبداهلل الطيار ،جمهول العنوان� ،صفـة الدعــوى� :إلزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره
11.550دينار
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/16ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية التا�سعة
رقم الدعوى 4/4228/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية،وكيلها املحامي عبدالرحمن ال�شوملي .املدعى
عليه� :صباح �أحمد اجلبلي ،رقمه ال�شخ�صي � ،571024319صفة الدعوى :مطالبة مببلغ
 5657/903دينار ًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�سعة للمدعى عليه املذكور ب�أنها قد حددت جل�سة يوم الأربعاء
 2014/11/12لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية التا�سعة
رقم الدعـوى 3/5579/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :وزير الرتبية والتعليم ب�صفته وكيله  /جهاز ق�ضايا الدولة ،املدعى عليه الأول :عبدال�شهيد
زيد مرهون ،رقمه ال�شخ�صي  .900709375املدعى عليه الثاين :علي زيد علي مرهون ،رقمه
ال�شخ�صي  ،790807530مبنى  979طريق  4447جممع  644النويدرات� .صفة الدعوى� :إلزام
املدعى عليهما بدفع مبلغ قدره ــ 12000/دينار.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة التا�سعة للمدعى عليهما املذكوربن باحل�ضور بنف�سهما �أو
بوكيل عنهما جلل�سة يوم الأربعاء  ،2014/11/12ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية التا�سعة
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رقم الدعـوى 9/16715/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :بيت التمويل الوطني وكيلته املحامية جميلة �سلمان ،املدعى عليها :م�ؤ�س�سة العمران
لل�شحن والتفريغ� ،صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنها جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 5/3821/2013/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة اوال للخر�سانة اجلاهزة وكيلتها :املحامية �سهام �صليبيخ ،املدعى عليها� :شركة
نات�شر تكنولوجي للبناء وتن�سيق احلدائق� ،صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليها املذكورة باحل�ضور بنف�سها �أو بوكيل
عنه جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 4/13611/2014/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :يو�سف �أحمد علي ح�سني عبداحل�سني خملوق وكيله :عي�سى فرج بور�شيد ،املدعى عليه:
�صالح عبدالكرمي �شديد ،مينى  656ج طريق  3611جممع � ،935صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه �أعاله احل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه جلل�سة
يوم الأحد  ،2014/11/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 9/4435/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :سعيدة مبارك عبداهلل وكيلها املحامي حممد عيد احل�سيني .املدعى عليه :علي
عبدالرحيم عبداهلل ح�سني �صاحب� /أبو �أمين ملواد الديكور واجلب�س واجل�ص والنورة� .صفـة
الدعــوى :طلب ديون.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 5/16340/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :حممد عبدالرزاق �سرحان عبداهلل وكيلته املحامية هدى �سعد .املدعى عليه :نادر علي
�سعد ال�صادق� ،صفـة الدعــوى :طلب �إلزام املدعى عليه ب�أن يدفع للمدعي مبلغ ًا قدره 7200
دينار والفوائد والر�سوم ومقابل �أتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 9/4993/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية وكيلها املحامي عبدالرحمن ال�شوملي .املدعى
عليهما� :إم�.إ�س لإدارة العقارات �ش�.ش.و ،وحممد �شاجو ثارميال� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليهما املذكورين باحل�ضور بنف�سهما �أو
بوكيل عنهما جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 9/9299/2014/02

تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :حممود رفاعي علي عبداجلليل وكيله :املحامي يو�سف الها�شمي ،املدعى عليه :حممد
طلعت خلفاهلل ،رقمه ال�شخ�صي � .900113456صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 6/7032/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة اململكة للطابوق وكيلها املحامي ماجد �شهاب .املدعى عليه :نيكوال�س جابا�س
ريج�س� ،صفـة الدعــوى :طلب ديون.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الأحد  ،2014/11/23ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 6/11808/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعية� :شركة ايالم�س للتجارة واملقاوالت وكيلتها املحامية جميلة علي �سلمان .املدعى عليه:
باال�سوبر مونيان �سانكران� ،صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/11/24ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 3/1679/2013/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :فهد حممد �أحمد باخ�ضري وكيلته املحامية هدى �سعد .املدعى عليه� :شجاع حممد علي
اخلطاطبة ،جمهول العنوان ،املو�ضوع :دين.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه او بوكيل عنه جلل�سة
يوم الإثنني 2014/11/24م موعد نظر الدعوى.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 5/17651/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدع ــي� :ستاندر ت�شارترد بنك وكيله :املحامي ح�سان املحرقي ،املدعى عليه :قي�صر افريدي
�صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/11/24ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
ر
قم الدعـوى 7/17650/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدع ــي� :ستاندر ت�شارترد بنك وكيله :املحامي ح�سان املحرقي ،املدعى عليه :بيانكي ا�شي�ش
قوهاروي� ،صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
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جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/11/24ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 4/10238/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :عقيل �أحمد �إبراهيم رم�ضان وكيله املحامي حافظ علي .املدعى عليهما :جا�سم �أحمد
جا�سم �شويخات وعبداهلل �صالح الزقعان� .صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليهما املذكور باحل�ضور بنف�سهما �أو بوكيل
عنهما جلل�سة يوم الإثنني  ،2014/11/24ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 1/10704/2014/02
تبليـغ باحل�ضـور
املدعي :علي ح�سن يعقوب العايل ب�صفته �صاحب م�ؤ�س�سة اخلما�سية وكيلته :املحامية اميان
العرادي ،املدعى عليه :حمد �سعد حمد م�سفر� ،صفـة الدعــوى :طلب ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثامنة للمدعى عليه املذكور باحل�ضور بنف�سه �أو بوكيل عنه
جلل�سة يوم الثالثاء .2014/11/25
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثامنة
رقم الدعـوى 5/4888/2009/02
تبليغ باحل�ضور
املدعي :خري اهلل عبداهلل علي مطر وغريه وكيلهم خري اهلل عبداهلل علي مطر .املدعى عليه :جهاز
امل�ساحة والت�سجيل العقاري .طلب الدعوى� :إثبات ملكيتهم للعقار الكائن يف دار كليب املخلف
عن املورث والثابت حدودا وم�ساحة ومعامل وفق تقرير امل�سح رقم ق م�/س د2014/0863/
امل�ؤرخ  2014/6/4واخلارطة املرفقة به.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية 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
 2014/12/1لنظر الدعوى ،ليعلم.
قا�ضي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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ا�ست ــدراك
ي�صحح قرار اال�ستمالك رقم ( )24ل�سنة  1994المن�شور في
الجريدة الر�سمية ،الخا�ص با�ستمالك جزء من العقار الم�سجل
با�سم ال�سادة /را�شد عبدالرحمن الزياني و�شركاه ،الكائن في
المحرق ح�سب المقدمة رقم  ،1983/3816من �أجل �إن�شاء
محطة كهرباء فرعية ح�سب طلب هيئة الكهرباء والماء ،بحيث
يكون القرار با�سم ال�سيد /مطر عبداهلل �أحمد الذوادي تحت
المقدمة رقم  ،2012 /3844والعقار رقم (. )13210762
لذا لزم التنويه.

