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رايت موتور 
للسيارات

جميع  ونستبدل  نشتري 
نقداً  ــارات  ــســي ال أنـــواع 
توجد  األسعار،  وبأفضل 
باألقساط. البيع  خدمة 

  2016 ــري    ــام ك تويوتا 
 2013 ــوروال    كـ تويوتا 
 2015 يـــارس    تويوتا 
2013 سكويا    تويوتا 
2012S350 مــرســيــدس 
2013 ــزس  ــك ل  ES350
2012  /570 لــكــزس 
يــــوكــــن           2012
 2012 اسكاليد   كاديالك 
2014CTS ــالك  ــاديـ كـ
2012 اودســـي     هوندا 
ــي      2012 ــت هــونــدا س
2012 ــورد       ــ اك هوندا 
2012 التيما      نيسان 
2012 ارمـــاده     نيسان 
2016 سنترا      نيسان 
2016 ــي      صــن نيسان 
2016 الينترا    هــونــداي 
2016 اكسنت    هونداي 

 2016 سوناتا     هونداي 
2016 توسان     هونداي 
 2014 هونداي سنتفي      
2014 فيليستر      هونداي 

  2016 كيا ريــــــو         
2016 بــكــانــتــو        كيا 

 ȵ Rightmotor
 ȵ 1 7 5 5 4 4 7 7
 ȵ 3 6 6 6 2 2 6 7

شقق لإليجار
  عدد ١٦ شقة جديدة
  كل شقة تحتوي على

غرفتين/ حمام/ مطبخ
قريبة من باب البحرين - المنامة
تصلح لسكن الشركات أو العاائالت

لالستفسار الرجاء االتصال على: ٣٨١٥٣٢٢٥

ــل  ــســجــي ــت ال بـــــدء   *
الربيع  عطلة  ــالت  ــرح ل
للعراق   يومية  رحــالت   *
الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 
لمشهد   يومية  رحــالت   *
الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 
البوسنه   / تركيا  رحالت   *
مــالــيــزيــا/   / ــا  ــي ــورج ج
ــان/ ــج ــي اذرب  / ــس  ــاري ب

ــر/ دبــي   ــص ــا/ م ــي ــطــال اي
اآلن ــدك  ــع ــق م احـــجـــز 

*حــــجــــوزات تــذاكــر 
العالم  دول  لكل  وفنادق 
االنستغرام على  تابعونا 

 ȶ d a i r y t r a v e l
 ȵ 3 3 0 0 3 0 1 0
 ȵ 3 9 0 0 3 0 1 0

تركيب  في  متخصصون 
الجديدة   لألماكن  ــاث  األث
وسيارات  خاصة  بعناية 
مغلقة مع الضمان والتأمين، 
والستائر  السجاد  تركيب 
ورش  ستاليت  وتركيب 
الحشــرية، المبيدات 

بتنظيف  ــوم  ــق ن كــمـــــا 
ولدينا  والمكاتب   المنازل 
المكيفات  تصليح  ورشــة 
ــرال  ــت ــســن ــة وال ــادي ــع ال
والغساالت والــثــالجــات 
على: االتصال  لالستفسار 

 ȵ 17552090 
 ȵ 17555164

الكامل لنقل وتركيب األثاث حملة الديري

مطـلـوب جمـيـع العقـارات
نـرحـب بطلـبـاتـكـم
39993932 - 33277337

فاكس: 17793675
Future7366@gmail.com

مسـار المستقـبـل للعقـارات

إعالن

يدعو مكتب المير لأليدي العاملة 

الذي يحمل رقم: 24447-8

أصحاب العمل ومن لديه أي مطالبة أو تعويضات 

مراجعة المكتب في مدة أقصاها ثالثة شهور من تاريخ 

اليوم حيث اننا سنقوم بغلق النشاط.

Email:  almeer.manpower.com

إعالن إثبات ملكية عقارية
رقم الدعوى: 9/15088/2013/02
المحكمة الكبرى المدنية األولى

تعلن المحكمة الكبرى المدنية الغرفة األولى بأن المدعين السيد أمين حسن 
محمد الموسوي وغيره وكيلهم المحامي عبدعلي العصفور.

المساحة  جهاز  عليها  المدعى  ضد   9/15088/2013/02 رقم  الدعوى  أقام  قد   
والتجسيل العقاري.

طالبين فيها إثبات ملكيتهم للعقار المسمى جوبار مكية في قرية القدم المخلفة 
ومساحتها  حدودها  والثابت  حسين  حجي  كاظم  عبدالرضا  المرحوم  عن  

ومعالمها وفق الخارطة المرفقة به.

لذا فزن كل من لديه اعتراض التقدم على طلب المدعيين أن يتقدم لهذه المحكمة 
بطلب مشفوع بأوجه اعتراضه، وقد حددت المحكمة جلسة 1/8/201٦.

السادة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  إلى  تقدم 
أصحاب شركة ميسور باون ذ.م.م والمسجلة تحت قيد رقم 42767 طالبين 

تغيير االسم التجاري للشركة
من: شركة ميسور باون ذ.م.م

MYSORE BHAVAN W.L.L
لتصبح: سوث بارك ذ.م.م

SOUTH PARK W.L.L
المذكورة خالل  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن رقم 203873  لسنة  2016
 بشأن   تغيير   اسم   تجاري لشركة ميسور باون ذ.م.م   

إعالن مزاد علني
المحجوزة  األسهم  العلني  المزاد  في  وضعها  عن  التنفيذ  محكمة  تعلن 
بموجب ملف التنفيذ رقم 04/2015/2824/6 الخاصة بالشركات المذكورة 

أدناه:

غابة  شركة  ذ.م.م،  الممتلكات  وتطوير  إلدارة  الكريستال  هضبة  شركة 
الصنوبر إلدارة المطاعم والمقاهي ذ.م.م، شركة كاسبر أند غامبيني ذ.م.م، 
شركة إسبكترو البحرين ذ.م.م، شركة بحرين ميجا القابضة ذ.م.م، شركة 
ميركو ذ.م.م ، شركة برايم الكتركال ذ.م.م، شركة ديمكو ذ.م.م، شركة إف 

تي سي ذ.م.م.

بورصة  في  عليها  للمزايدة   2016/12/14 بتاريخ  الجلسة  حددت  وقد 
البحرين وعلى كل من لديه رغبة في الشراء مراجعة الخبير/ ابراهيم جعفر 

العرادي هاتف/ 17108877 أو إدارة التنفيذ بوزارة العدل.

نوع النشاطاالسم التجاريرقم القيد

- أنشطة خدمات األطمعة والمشروباتنوا كافيه1       92699 
- تجارة/ بيع األغذية والمشروبات

تقدمت إلينا السيدة المعلنة أدناه/ وجدان سالم عبداهلل المناعي، بطلب تحويل المحل 
أي  لديه  من  كل  فعلى  بالل،  ادريس  محمد  الدين  صالح  السيد/  إلى  التالي  التجاري 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه:

 CR2016 - 203059 إعــالن رقــم
تنـازل - عـن المحـل التجـاري


