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ــل  ــســجــي ــت ال بـــــدء   *

الربيع  عطلة  ــات  ــرح ل

للعراق   يومية  رحــات   *

الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 

لمشهد   يومية  رحــات   *

الطلب  ــب  ــس ح الـــمـــدة 

البوسنه   / تركيا  رحات   *

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

حملة الديري

ــج عــطــلــة الــربــيــع ــام ــرن ب

ــعــراق   ــات ال ــرح ســجــل ل

لمدة   1/20 الربيع  عطلة 

 1/26 و  دب   480 أسبوعين 

10أيام  و   380 أسبوع  لمدة 

الخليج طــيــران  دب   430

1/19 لمدة 16 يوم 280 دب و 

260 دب  يوم   14 لمدة   1/20

دب   230 يوم   12 لمدة   1/21

بالباص  دب   210 أيام   10 و 

الخدمات.  جميع  شاملة 

 1/21  –  1/19 العمرة  رحات 

– 1/23 – 1/26 – 2/2 أسبوع 

70 دب و 10 أيام 90 دب مع 

وجبتي الفطور و الغذاء بنظام 

البوفيه في مكة طباخ بحريني.

ــل  ــســجــي ــت ــال ســــــارع ب

ـــدودة  ــح الـــمـــقـــاعـــد مـ

أرقـــــــــام الـــهـــواتـــف

 ȵ 1 7 6 4 6 5 8 8

 ȵ 3 6 8 1 1 3 9 9

بـنــايــة للـبـيــع حملة المرتضى  

ــة )فــــريــــق ســنــكــكــي(، ــامـ ــنـ ــمـ فــــي الـ

أدوار،  4 ــة،  ــ ــق ــ ش  13 ــن  ــ مـ ــة  ــونـ ــكـ مـ

ــن وحـــــمـــــام  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــرفـ ــ كــــــــل شـــــقـــــة غـ

ومــــــــــــطــــــــــــبــــــــــــخ وصـــــــــــــــالـــــــــــــــة،

ــار.  ــنـ ديـ  2500 ــري  ــهـ ــشـ الـ ــل  ــ ــدخ ــ وال

)لـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــاديـــــــــــــن فـــــــــقـــــــــط(

ــرة ــ ــاش ــ ــب ــ االتـــــــصـــــــال بــــالــــمــــالــــك م
 

لـالستـفـسـار يـرجــى االتصـال عـلـى
مـوبـايـل: 33391819 - 39471008

الحلي  اسواق  خلف  توبلي  خليج  في  أرض  للبيع 
ــة  وزاوي شارعين  على  تقع  البحر  مــن  قريبة 
التصنيف ار بي بمساحة 557 متر مربع والمطلوب 

26 دينار للقدم.

39993932 - 33277337
فاكس: 17793675

Future7366@gmail.com

مسـار المستقـبـل للعقـارات

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   كادياك 
2014CTS ــاك  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

تبليغ بالحضور
رقم الدعوى: 25/2016/01525/1

لجنة المنازعات االيجارية

المدعي: علي عبداهلل محمد االحمدي
وكيله المحامي: زياد روفان قيومجي

المدعى عليه: حسين علي سعد أحمد المداوي
صفة الدعوى: مدعى عليه

لذا تعلن لجنة المنازعات االيجارية المدعى عليه بأنه اذا لم يحضر 
أو يعين وكياًل عنه بالحضور لجلسة 2017/1/31 فأنها سوف تسيير 

اللجنة في إجراءات الدعوى فليعلم.

تقدم إلينا السيد المعلن ادناه بطلب اسم تجاري،  فعلى   كل   من   لديه   أي   اعتراض  
 قانوني   التقدم   إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن   بكتاب   مرفقاً  

 به   ما   يعزز   اعتراضه:
 اسم   التاجر :   محمد علي أحمد جمعة

االسم   التجاري   الحالي :   نور الوديعة للمقاوالت
االسم   التجاري   المطلوب :  الوديعة لبيع رسم أو على أساس العقد

األنشطة المطلوبة:
- تركيب وتجميع لوحات اإلعالنات

- األنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة
- البيع نظير رسم أو على أساسا عقد

  CR2016=7-10245  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري

مجمعشارع/طريق/ممربنايةشقة / محلرقم القيد

84466-6279046 1046

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة بإنه قد تقدم إليها السادة/ عبر العالم 
العمري  غانك  حسين  غانم  ولصاحبها  واألجهزة  والمعدات  اآلالت  وتشغيل  لتأجير 
والمسجلة تحت القيد رقم 105391 طالبين تغيير الوضع القانوني إلىتحويل جميع 

الفروع )1( و)2( إلى شركة ذات مسئولية محدودة.
مملوكة لكل من:

1-  السيدة/ غانم حسين غانم العمري بحريني الجنسية.
2- السيدة SUBASH PUTHIYATTIL هندي الجنسية.

برأسمال وقدره 20,000 دينار بحريني )عشرون ألف دينار بحريني(.
فعلى من لديه إعتراض التقدم برعتراضه إلى مركز البحرين للمستثمرين مشفوعاً 
من  يوماً   )15( عشر  خمسة  أقصاها  مدة  خالل  لذلك  والمبررة  المؤيدة  بالمستندات 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.

السادة/ مؤسسة العالم لتأجير وتشغيل اآلآلت والمعدات واألجهزة
التلفون: 33470547 )973+(

مملكة البحرين

إعالن رقم )111( لسنة 2017
 بشأن تحويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة   

زان  السادة/  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  مركز  إلى  تقدم 
لتخليص المعامالت ش.ش.و التجاري بطلب تغيير االسم التجاري للفرع 

األول.
من: زان لتخليص المعامالت ش.ش.و

ZAN DOCUMENT CLEARANCE S.P.C
إلى: خدمات زان ش.ش.و

ZAN SERVICES S.P.C
المذكورة خالل  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 

مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

إعالن 
 بشأن   تغيير   اسم   تجاري   

تجاري،  فعلى   كل   من   لديه   أي   اسم  بطلب  أدناه  المعلنة  السيدة  إلينا  تقدمت 
 اعتراض   قانوني   التقدم   إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن  

 بكتاب   مرفقاً   به   ما   يعزز   اعتراضه:
 اسم   التاجر :   ليلى حاجي حسين غلوم

االسم   التجاري   الحالي :  فلزين عراد
االسم   التجاري   الجديد :  مطعم 7 سبايسيس

النشاط:
1- أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

  CR2017-6954  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري

مجمعشارع/طريق/ممربنايةشقة / محلرقم القيد

45245-409184233 242

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري،  فعلى   كل   من   لديه   أي   اعتراض   قانوني   التقدم  
 إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن   بكتاب   مرفقاً   به   ما   يعزز   اعتراضه:

 اسم   التاجر :   الياس محمد أحمد علي عبدالحسين
االسم   التجاري   الحالي :   كافتيريا شو لذيذ

االسم   التجاري   الجديد :  مشويات نوح
النشاط :  

1- أنشطة خدمات األطعمة والمشروبات

  CR2017-7998  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري

مجمعشارع/طريق/ممربنايةشقة / محلرقم القيد

1-920882062-1550 815

34362261موبايل

تقدم إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

مؤسسة مندي األحساء لمالكها ثامر بن حسن محمد البحراني والمسجلة 

شركة  إلى  الفردية  المؤسسة  تحويل  بطلب   100906 رقم  القيد  بموجب 

ذات مسئولية محدودة وبرأسمال وقدره 1000 )ألف( دينار بحريني وذلك 

بإدخال علي جعفر علي جاسم الحايكي كشريك معه في السجل.

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر اإلعالن.

إعالن بشأن تحويل
 مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة  

تقدم  إلينا السيد  المعلن  أدناه بطلب اسم تجاري،  فعلى   كل   من   لديه   أي   اعتراض  

 قانوني   التقدم   إلى   اإلدارة   خالل   خمسة   عشر   يوماً   من   تاريخ   اإلعالن   بكتاب   مرفقاً  

 به   ما   يعزز   اعتراضه:

 اسم   التاجر :   عادل فردان مكي جواد

االسم   التجاري   الحالي :  تسليم بوتيك

االسم   التجاري الجديد :  جرين لفيز لالتصاالت

  CR2017-11627  إعــالن   رقــم
تسجيل اسم تجاري

رقم القيد

35836-4


